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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ADÁMEK, L. Návrh prostorového uspořádání výrobní haly, Ostrava: katedra 

mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 53 

s. Diplomová práce, vedoucí: Kočiščáková , P.  

 
Diplomová práce se zabývá návrhem prostorového uspořádání výrobní haly 

firmy Kovokon Auto a.s. Úvodní část práce je věnována historii a představení firmy. 

Následuje analýza současného stavu firmy z hlediska její podnikatelské činnosti, 

výrobního sortimentu, organizační struktury, skladového hospodářství a současného 

dispozičního uspořádání strojů. Problematika současného dispozičního uspořádání je 

poté podrobněji rozebrána, včetně důvodů pro stavbu nové haly. Další kapitola obsahuje 

teoretický popis metodiky projektování výroby, který čerpá z vědeckých poznatků 

uvedených v literaturách. V návaznosti na teoretický rozbor následuje kapitola 

zabývající se konkrétním návrhem variant uspořádání výrobní haly. Závěr patří výběru 

varianty a jejímu hodnocení, včetně celkového shrnutí a přínosu práce. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

ADÁMEK, L. Project of the Space Solution of Factory Building, Ostrava: Department 

of  Mechanical Technology, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical 

University of Ostrava, 2009, 53 p. Thesis, Head teacher: Kočiščáková , P. 

 
This thesis is about suggestion of organizing of machinery in the factory hall. I 

have used Kovokon  Auto, a.s. as a company to practice on.   Introduction part covers 

history of the company and its present management.  Followed by analysis of current 

structure of company from the business point of view,  and also current position of the 

machines. This matter is later described in detail  and includes explanation and reason 

why to build a new hall.  Next part includes theory of ways and reasons for this kind of 

position of machines within the factory hall,  which comes from experience from past 

mentioned in literature.  When theory is explained fully, it is time in my work to apply 

in real.  There are several ways suggested for the factory regarding positioning of 

machines.  My work is being finished by choosing an optimal variant and its description 

of advantages, including  a summary and increasing work efficiency. 
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Seznam použitých veličin a značení 

 
CNC číslicově řízené stroje [ – ]  

ISO mezinárodní organizace pro standardizaci [ – ]  

ČSN České technické normy [ – ] 

lP délka polotovarů (profilů) [mm] 

LH délka budoucí haly [mm] 

ŠH šířka budoucí haly [mm] 

VH výška budoucí haly [mm] 

LM délka modulového rozpětí budoucí haly [mm] 

di, j jednotková vzdálenost mezi stroji [ – ] 

HEA válcovaný ocelový I profil [ – ]  

PUR polyuretanový stěnový panel [ – ] 

DEKSEPAR parotěsná polyetylenová fólie [ – ] 

P výrobek (výrobky) [ – ] 

Q množství výrobků [ ks ] 

mCV celková hmotnost výrobků [ t ]            

mV hmotnost jednoho kusu výrobku [ g ] 

PVC celkový přepravní objem materiálu ve výrobě [ t ] 
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1 Úvod 

 
„Nové aktivity přinášejí řadu změn. Nejsou však spojeny pouze s restrukturalizací, ale 
především se šancí optimalizovat budoucí podnikání“. (Josef Shӧttner) [4] 
 

Podniky a jejich organizační a výrobní struktury jsou poznačeny individualizací 

výroby na specifické požadavky zákazníků, rostoucí konkurencí a globalizací. Trh 

ovlivňuje podniky zejména tím, že se neustále zvyšuje sortiment a variantnost výrobků 

v jednotlivých odvětvích, zkracují se jejich životní cykly, zvyšuje se jejich komplexnost 

a zkracují se časy na vývoj, výrobu a dodání výrobků k zákazníkovi. 

Zvyšování výkonnosti firmy musí vycházet hlavně z lidského potenciálu a 

nových forem organizace práce a procesů v podniku. Mnohé světové firmy se v 

posledních letech dostaly na hranici zvyšování produktivity technickými prostředky 

(stroje, roboty, počítače). Klíčovými faktory konkurenceschopnosti se stávají 

management znalostí, inovace a zlepšování procesů, schopnost reagovat na neustálé 

změny – flexibilita. [5]  

Vysoká kvalita výrobku a výrobního procesu se dnes spojuje i s kvalitou a 

spolehlivostí dodávek a s jejich pružností. Ukazuje se, že pro příští roky budou muset 

podniky zvládnout optimální kombinaci těchto konkurenčních faktorů, ke kterým 

přistupuje schopnost rychle inovovat, rychle uvádět nové výrobky na trh, schopnost 

rychle splnit individuální požadavek zákazníka. Při inovacích však už nejde jenom o 

tradiční přístup k inovacím výrobků. Je nutné, aby souběžně s vytvořením nové 

generace výrobků byla vytvořená i nová generace výrobních procesů a systémů, 

marketingový koncept, organizační struktura a všechny návazné oblasti. Dochází tedy k 

neustálé kombinaci neustálého zlepšování a inovací výrobků a procesů ve firmě.[7] 

V této souvislosti vzrůstá úměrně s dobou také význam komplexního a 

systémového přístupu při technologickém  projektování výrobních procesů a systémů. 

Každá inovace výrobních procesů systémů se proto musí připravovat v souladu 

s požadavky racionální výroby, tj. důsledně vycházet nejen z komplexní  analýzy 

současného stavu, ale i z tendencí možného vývoje. 

Vítězové v globálním podnikání jsou dnes především rychlí, přičemž informace 

a znalosti jsou rozhodujícími "surovinami". Vývoj na světových trzích se dnes stále 

hůře předpovídá. V tomto turbulentním okolí mají šanci pouze ty firmy, které budou 

schopné reagovat velmi pružně. [5]  
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2 Založení a historie společnosti Kovokon Auto, a.s. 

 
Základním impulsem pro vznik společnosti v roce 1990 bylo uvolnění 

podnikatelského trhu v České republice a získání živnostenského oprávnění pro 

podnikání. Po té následoval vznik sdružení čtyř živnostníků. Vzhledem k tomu, že 

současní vlastníci firmy (otec a tři synové) byli vyučeni v oblasti kovoobrábění a měli i 

odpovídající praxi v daném oboru, orientovali postupně svoji podnikatelskou činnost na 

obrábění kovů. 

Pro zahájení realizace podnikání byly využity prostory za rodinným domem 

majitelů v Popovicích u Uherského hradiště. Postupně bylo zajištěno vybavení 

výrobních prostor univerzálními obráběcími stroji, na kterých byly realizovány náhodné 

zakázky a vyráběny náhradní díly pro vozidla Multicar. Jednalo se tedy zpočátku pouze 

o kusovou výrobu. V roce 1992 byl zaměstnán první oficiální zaměstnanec. V roce 1994 

byla přikoupena budova bývalé a již dnes neexistující organizace SVAZARM 

v Popovicích. Tímto krokem byly rozšířeny stávající výrobní prostory na rozlohu cca 

340 m2. Sdružení z počátku podnikalo jako většina podobných malých nebo rodinných 

firem v oblasti kovoobrábění způsobem, ve kterém nebylo dlouhodobě 

konkurenceschopné vybavení, ani ustálené a dlouhodobé odběratelské vztahy. 

Zásadní zvrat ve vývoji podnikání společnosti nastal v roce 1994, kdy byla 

získána zakázka od podniku Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod. Zakázka byla 

náročná jak na dodržení přesnosti rozměrů a požadovaného tvaru výrobku, tak na 

požadovaný počet výrobků (tisíce kusů). Vzhledem k náročnosti této zakázky byla 

firmy nucena zakoupit první nový moderní stroj - CNC frézku. Kvalita a kapacitní 

využití stroje bylo nabízeno i dalším zákazníkům, což mělo za následek prudký rozvoj 

sdružení. Ke kvalitativnímu a kvantitativnímu nárůstu výroby přispěly další náročné a 

významné zakázky pro elektrotechnický průmysl, které si ještě v r. 1994 vynutily nákup 

speciálních měřidel a přijetí dalších pracovních sil. Počet pracovníků tak vzrostl na 15 

zaměstnanců. V důsledku dosahovaných výsledků v oblasti termínů, kvality a cen se 

sdružení od r. 1995 stalo dodavatelem kovoobráběných součástí do elektromotorů pro 

společnost Siemens v Mohelnici, hlavního elektrotechnického závodu na výrobu 

elektromotorů. To mělo za následek zvýšení počtu pracovníků na 20 a došlo 

k opětovnému posílení technologického a strojního vybavení. V témže roce byla 

zahájena výstavba další výrobní haly o rozloze cca 480 m2, která byla dokončena o rok 

později.  [8]  
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V roce 1996 pod velkým a trvalým naléhání zákazníků sdružení dospělo k 

závěru zakoupit další moderní stroje (3 ks CNC soustruhu). V dalších letech docházelo 

k dalšímu postupnému rozvoji firmy a byli postupně získáváni další zákazníci, jako 

např. firma Walter Kuřim, Siemens Frenštát pod Radhoštěm apod. V roku 1998 byla 

vybudována další výrobní hala o rozměrech 360 m2 a dále rostl počet zaměstnanců. 

Téhož roku vznikla společnost KOVOKON Popovice, s.r.o. (výrobní 

předchůdce firmy KOVOKON Auto, a.s., viz níže) oddělením části výroby zaměřené na 

elektrotechnický průmysl od sdružení podnikání čtyř fyzických osob. Prioritním oborem 

společnosti se stala výroba a obrábění přírub, hřídelí a šítů pro elektromotory. Firma 

vnikla proto, aby mohla lépe pokrýt požadavky zákazníků, a to jak ve smyslu vyšší 

kvality, tak i v nabízeném sortimentu výrobků. Nová společnost i nadále pokračovala v 

dosavadním dynamickém vývoji. V roce 2001 byla postavena další výrobní hala s  

plochou cca 500 m2 a byl získán nový zákazník z oblasti automobilového průmyslu 

Autopal Nový Jičín i nadále byla posilována odbytová pozice v oblasti automobilového 

průmyslu, kdy se vedení firmy podařilo získat zakázku na dodávky pro společnost TI 

Group Jablonec nad Nisou, což do jisté míry taky ovlivnilo následné založení firmy 

KOVOKON Auto a.s. 

Vzhledem ke stále rostoucím zakázkám a rozšiřování výrobního sortimentu se 

firma začala potýkat s poměrně velkým problémem a tím byl nedostatek prostorového 

zajištění výroby pro tak rozsáhlou součástkovou základnu. Vzhledem ke skutečnosti, že 

rozšiřování tehdejších výrobních prostor v Popovicích již nebylo možné z důvodů 

prostorového omezení, rozhodlo se vedení firmy pro zakoupení nových výrobních 

prostor a přemístění veškeré výrobní technologie. [8] 
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V r. 2003 zakoupila společnost KOVOKON Popovice, s.r.o. výrobní halu včetně 

pozemků v areálu Aircraft Industries a.s. v Kunovicích o celkové rozloze 25 000 m2, z 

toho je 6000 m2 výrobních a 1 500 m2 skladových ploch. Prostory byly poté částečně 

zrekonstruovány a upraveny dle potřeb strojírenského průmyslu. Ještě téhož roku došlo 

k přestěhování celé výrobní technologie z Popovic do Kunovic, aby se v nových 

prostorách mohlo začít vyrábět.  

Pro založení firmy KOKOVON Auto, a.s. se majitelé rozhodli v roce 2004. 

Základním motivem pro založení nové firmy bylo oddělení výroby jiných typů a druhů 

výrobků, které se liší především svou velikostí, tvarem, matriálem, rozměrovou 

přesností, technologií výroby a finálním zákazníkem. Jednalo se tedy o výrobky pro 

automobilový průmysl, výrobky součástek do obráběcích strojů apod. Před tím tuto 

výrobu zajišťovala firma  KOVOKON Popovice, s.r.o. 
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3 Analýza současného stavu v Kovokon Auto, a.s. 

3.1 Charakteristika podnikatelské činnosti společnosti 
 

Hlavní a prozatím jedinou podnikatelskou činností firmy je výroba a prodej 

kovoobráběných součástí různých druhů, tvarů, rozměrů a typů pro různé odvětví 

průmyslu. Svou silnou pozici na trhu vybudovává společnost především aktivním a 

efektivním zapojením všech pracovníků společnosti, kde všichni ctí zásadu, že 

konkurenceschopnost, respektive spokojený zákazník je jedním z klíčových nástrojů 

pro dosažení potřebných výsledků ve složitém konkurenčním prostředí jednotného 

evropského, ale i celosvětového trhu. 

Jak je patrné z organizačního schématu firmy viz následující strana, Kovokon 

auto, a.s. je rozdělena do dvou výrobních středisek (WALTER a AUTO), z důvodů 

lepší organizace a rozčlenění dvou zcela odlišných typů výroby. Tyto střediska se 

odlišují především v počtu vyráběných kusů a sortimentem výrobků, jak bude níže 

upřesněno v kapitole 3.4.  

  

 
 
 

Obr. č. 3.1 Současný areál společnosti v Kunovicích [8] 
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3.2 Organizační schéma společnosti Kovokon Auto a.s.  
 

 
 

Obr. č. 3.2 Současné organizační schéma společnosti 
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3.2.1 Popis prvků a funkcí organizační struktury 
 

Organizační struktura představuje vyjádření stavu organizace (firmy), tzn. její 

členění po stránce horizontální i vertikální, členění jednotlivých útvarů a vazby mezi 

nimi. Celkové uspořádání organizace (firmy) se znázorňuje organizačním schématem, 

viz předchozí strana. Toto schéma patří do typu „hierarchického“ a podle druhu 

rozhodovací pravomoci ho lze považovat v tomto případě za tzv. „liniově – štábní“.[7] 

Dle charakteru výrobních činností nese tato organizační struktura znaky divizní 

struktury. Divizní z toho důvodu, protože jsou zde dvě výrobní střediska (divize), které 

jsou relativně samostatné a komplexně vybavené jednotky (odběratelé, výrobky, 

technologie). Štáb tvoří v tomto organizačním schématu některé externí služby (fialové 

pole viz schéma), které firmě poskytuje společnost Kovokon Popovice s.r.o. a má velmi 

omezenou pravomoc v celkovém řízení (rozhodování). Ostatní funkce a vazby jsou zde 

uspořádány liniově, tedy že např. ředitel oddělení je podřízeným radě ředitelů a zároveň 

nadřízeným mistrovy výroby, technologovi apod. Mistr výroby je potom nadřízeným 

pro výrobní pracovníky (obsluha strojů atd.). 

 

3.3 Politika jakosti 
 

Politika jakosti vyjadřuje podstatu společnosti v oblasti jakosti. Dodržování 

zásad politiky a naplňování cílů jakosti je hlavním pilířem v dosahování spokojenosti 

zákazníků.  Propracovaný systém jakosti je garantovaný v případě divize KOVOKON 

Auto a.s. normou ČSN EN ISO 9001:2008. Tato norma definuje požadavky na systém 

managementu jakosti. Dále normou ISO TS 16949:2002, která definuje odvětvové 

požadavky pro automobilový průmysl v sériové výrobě. Výsledkem toho je propojení 

kontrolní činnosti se špičkovou měřicí technikou. V neposlední řadě má společnost 

osvědčení „Bezpečný podnik”, které se řídí normou ISO 14001:2004.  

Společnost zvyšuje odbornou kvalifikaci pracovníků na všech úrovních pomocí 

pravidelných školení za spolupráce poradenských společností a projektem Rozvoje 

lidských zdrojů za podpory Evropské unie a Evropských strukturálních fondů.  
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Obr. č. 3.3 Certifikáty jakosti 
 

3.4 Výrobní program společnosti 
 

V současné době společnost KOVOKON Auto, a.s. zabezpečuje výrobu 

širokého spektra součástí a komponentů pro různé odvětví průmyslu. Jsou to řádově 

desítky typů a druhů součástí různých tvarů a rozměrů z různých druhů materiálu, 

především pak z hliníkové slitiny. Hromadná i velkosériová výroba je u těchto součástí 

zajišťována hlavně na CNC strojích. Konvenční stroje se zde využívají jen zřídka. 

Technická příprava výroby včetně výroby upínacích, vrtacích a měřících přípravků 

probíhá souběžně s výrobou za stálé podpory kontrolního a technologického oddělení. 

Vysoké nároky na přesnost výroby si vyžádaly nemalé investice do kontrolních a 

měřících zařízení. Pravidelné kontroly přesnosti výrobního procesu, přesné 

programování výrobních cyklů CNC strojů, vysoká kvalita obráběcích nástrojů a 

přípravků, i výstupní kontrola výrobků zajišťují společnosti spokojenost zákazníků.  
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3.4.1 Výrobní program střediska Auto 

  Jedná se především o spojovací a koncové komponenty pro chladící a 

klimatizační jednotky osobních automobilů. Jejich výroba je zajišťována především na 

CNC strojích s občasným přispěním konvenčních strojů. Měsíční dávky těchto výrobků 

se pohybují rozmezí tisíců až desetitisíců kusů (viz podkapitola 5.1). Mezi odběratele 

komponentů určených pro pájené i mechanicky tvářené spoje patří významní výrobci 

automobilového příslušenství, jako např. AUTOPAL, SENIOR Automotive, DENSO 

apod. Tyto výrobky musí především splňovat velmi přísné nároky jednak na přesnost 

rozměrů a čistotu povrchu, ale taky však přesnost a spolehlivost v oblasti plnění 

dodávek a časových termínů.  

  
• plošně tvarované součásti (přírubové)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Obr. č. 3.4 a) Objímka pro chladič         Obr. č. 3.4 b) Spojovací příruba pro chladič 
 

• hranolovité součásti 

 
 

 

 

 
 
 
 
         Obr. č. 3.5 a) Klimatizační součást           Obr. č. 3.5 b) Rozvaděč 
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• rotační součásti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr. č. 3.6 a) spojovací součást pro klimatizaci      Obr. č. 3.6 b) hlavička pro potrubí 
 

3.4.2 Výrobní program střediska Walter 

Malosériová výroba komponentů a součástí pro CNC brusky se datuje od roku 

1996, tehdy ještě vyráběných pod firmou Kovokon Popovice, s.r.o. Vyrábějí se zde 

součástí především z ušlechtilé oceli různých tvarů a rozměrů, u kterých je kladen velký 

důraz na přesnost a jakost obrobené plochy. Měsíční dávky se pohybují v počtech 50 - 

500 ks.  

• Přírubové součásti: 

 

 

 

 

 

 

 

• Obr. č. 3.7 a) Přírubové součásti                Obr. č 3.7 b)  Hranolovité součásti 
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3.5 Současné prostory a jejich uspořádání v Kovokon Auto, a.s. 
 

Současné dispoziční prostory pro výrobní technologii a ostatní zázemí má firma 

Kovokon Auto, a.s. umístěny ve více objektech. Pro názornost a lepší představivost 

jsem nakreslil schematicky plán současného areálu firmy, včetně označení jednotlivých 

objektů, viz obr. č. 3.8. Středisku AUTO i středisku WALTER byly po přestěhování 

výroby do Kunovic (viz kapitola 2) vyhrazeny různé části velké výrobní haly včetně 

společných skladových Kovokonu Popovice, s.r.o. a v té době byly ještě obě střediska 

pod její správou (do roku 2004 – vznik Kovokonu Auto, a.s.).  

 Středisko WALTER sdílelo společné výrobní prostory v této hale pouze do roku 

2006, kdy došlo k odkoupení původní zděné budovy A39, ke které byla následně 

přistavena hala s označením S105. Po té došlo ke kompletnímu přestěhování a středisko 

WALTER má svoji celou výrobní technologii (od r. 2006) umístěnou v hale 

s označením S105. Pro účely skladování a administrativních prostor byla částečně taky 

zrekonstruována a upravena část budovy A39. Toto středisko má momentálně 

efektivnější dispoziční řešení než středisko AUTO.  

  Středisko AUTO má i nadále umístěnou svoji výrobní technologii ve velké 

výrobní hale. Původně byla tomuto středisku v této hale vyhrazena část (cca 1/3) jedné 

ze tří lodí haly. Postupem času se ovšem společnost (středisko) dále rozvíjela, 

navyšovala se poptávka od zákazníků a přibývaly další výrobní stroje, včetně nárůstu 

zaměstnanců. Výrobní prostor vyhrazený pro toto středisko začal být tedy poměrně 

„těsný“ a firma byla nucena použít prostor v jiných částech haly. 

 Docházelo postupně k tomu, že část strojů musela být umístěna do prostor 

společně s výrobní technologií společnosti Kovokon Popovice, s.r.o., která vyrábí zcela 

odlišné výrobky. To mělo za následek vznik neuceleného výrobního systému, který do 

jisté míry negativně ovlivnil celkovou organizaci výroby, včetně logistických procesů. 

Problematice současného dispozičního řešení a konkrétního uspořádání se věnuji 

podrobněji v následující kapitole. Nutno však podotknout, že volné výrobní prostory 

v jiných částech haly neumožňovaly vytvoření smysluplnějšího uspořádání výrobní 

technologie, především z důvodů stavebních překážek a dalších praktických omezení.  
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Proto se začalo ukazovat jako nejlepší možné východisko z této situace 

přemístění celého střediska AUTO do nové výrobní haly, pro jejíž výstavbu se majitelé 

společnosti rozhodli v loňském roce. S výstavbou samotné haly souvisí taky 

rekonstrukce části přízemního podlaží budovy A39, ve které se předpokládá umístění 

skladu polotovarů (profilů), šaten pro zaměstnance, sociálních zařízení a dalšího zázemí 

společnosti.     

Ke středisku AUTO se tedy cíleně vztahuje celá diplomová práce, jejíž samotné 

zadání je koncipováno právě na problematiku prostorového uspořádání toho střediska. 

Nutno dodat, že v hlubším významu se nejedná pouze o samotné uspořádání výrobních 

strojů a zařízení, ale do této problematiky je nutno zohlednit také uspořádání a 

organizaci skladových prostor, dopravních cest apod. 
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Obr. č. 3.8 Situační schéma budov Kovokonu Popovice a Kovokonu Auto 
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3.6 Charakteristika současného dispozičního řešení výroby a 
technologické vybavení střediska Auto 

 
V současnosti firma disponuje moderní a výkonnou CNC technologií, která 

zaručuje požadovanou rozměrovou přesnost vyráběných součástí a produktivitu práce. 

Struktura a typy strojů jsou uzpůsobeny pro potřeby a požadavky součástek pro 

automobilový průmysl. Většina strojů je zcela automatická obráběcí centra, která jsou 

schopna na jedno upnutí do přípravku vykonat všechny obráběcí operace na daném 

výrobku.  Níže je v tab. č. 3.1 uveden seznam a stručný popis jednotlivých strojů. 

Číslování strojů bylo pro lepší přehlednost a orientaci zjednodušeno na trojčíslí, které 

značí následující:              800 – číslo střediska Auto, (firemní značení) 

                              1 – číslo stroje (prací stroj) 

Stroje s označením P1 a P2 jsem záměrně označil tímto způsobem, protože se 

nepodílí přímým způsobem na výrobním procesu, ale slouží pouze jako pomocné 

zařízení. Ruční pracoviště na obrázku č. 3.9 znázorňuje místo, kde se provádí 

dokončovací operace (ojehlení, čištění, příprava pro praní, atd.) na výrobcích. Na témže 

obrázku je tedy zobrazeno současné rozmístění strojů a situační řešení na středisku 

Auto. Toto uspořádání, jak už jsem v předchozí kapitole zmínil, vznikalo postupem času 

tak, jak mu to umožňovali volné prostory ve výrobní hale. Takto uspořádané stroje a 

pracoviště lze za současné situace jen velmi stěží uskupit do vhodnějšího, racionálního 

uspořádání. Výjimku v tomto uspořádání tvoří stroje, které jsou služebně nejstarší a 

byla tedy možnost umístit je do předmětného uspořádání. Jsou to tedy frézovací centra 

s označením 806 – 808, které velmi úzce spolupracují s ručním pracovištěm. U 

soustružnických center (stroje 802, 803) bylo z důvodu jejich délky i s podavači nutno 

vybourat otvory ve zdi oddělující dvě sousední lodě haly, což jistě nepřispělo k 

dobrému celkovému dojmu v uspořádání. Podobný případ tvoří frézovací jednoúčelové 

centrum 813, které muselo být kvůli své délce i díky podavači umístěno zadní časti 

haly, kde se nachází nástrojárna a brusírna Kovokonu Popovice s.r.o. U toho stroje jsem 

záměrně neuvedl typ ani označení podavače, protože samotné podávací zařízení je 

umístěno uvnitř stroje a externí podavač tvoří jenom jednoduchý U profil pro uchycení 

tyče, který si firma nechala na zakázku zhotovit. U pracoviště řezání (809, 810) je 

umístěn zakladač pro tyčové polotovary, které tam slouží jako předzásoba. 
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Obr. č. 3.9 Současné dispoziční uspořádání střediska Auto a ukázka materiálových toků 
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Tab. č. 3.1 Seznam strojního vybavení ve středisku Auto 
 

č. stroje Typ stroje, Výrobce Specifikace 

P1 SUNNY 542-44, 
FEDEK 

pneumatický automatický podavač tyčí se 
zásobníkem pro soustruh 802 

P2 BOSS 545 – E, 
IEMCA 

automatický podavač tyčí se zásobníkem pro 
soustruh 803 

801 DC 3, SUMMA odmašťovací a čistící komorový stroj 
802 Z340/SM, DOOSAN CNC soustružnické centrum 
803 SL – 20, HAAS CNC soustružnické centrum, jednovřetenové 
804 
805 

Robodrill α - 
T21iFLA, FANUC 

CNC 5-ti osé obráběcí centrum s revolverovou 
hlavou pro 21 nástrojů 

806 
807 
808 

DMC 65V, DECKEL 
MAHO 

CNC vertikální obráběcí centrum se zásobníkem 
na 30 nástrojů, pro vrtací a frézovací operace 

809 CM 601 Adige, BLM 
Group 

automatická kotoučová pila pro dělení polotovarů 
z hliníku a jiných neželezných kovů 

810 ZEUS poloautomatická pásová pila 
811 SDD320 Euro, 

RÖSLER 
omílací vibrační stroj pro finální úpravu výrobků 

812 H40, TAJMAC ZPS CNC horizontální obráběcí centrum, pro vrtací a 
frézovací operace 

813 MFVC 1050, 
TAJMAC ZPS 

CNC vertikální obráběcí centrum 
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3.7 Současné skladové hospodářství a skladovací prostory 
 

V současné době slouží středisku Auto pro skladování polotovarů část plochy ve 

skladu 1, viz obr. 3.9. Polotovary jsou do firmy dodávány jednak ve formě trubek nebo 

tyčoviny různých velikostí profilů a taky pro některé výrobky (J, N) ve formě odlitků 

naskládaných do mřížovaných ohradových palet s dvou až tří měsíčním předstihem. 

Doba předstihu je ovlivněna mírou poptávky od zákazníků. Délka polotovarů u trubek 

nebo profilů lP se pohybuje v rozmezí od 3000 mm – 4500 mm, které jsou baleny do 

formy svazků v umělohmotné fólii. Tyto svazky jsou po dodání do firmy volně složeny 

na předem určené místo, viz obr. č. 3.12. Hmotnost jednoho balení (svazku) může mít 

až několik set kilogramů a manipulace s nimi se provádí pomocí vysokozdvižného 

vozíku. Protože sklad 1 slouží současně i jako sklad polotovarů a hotových výrobků 

firmy Kovokon Popovice s.r.o., bylo velmi obtížné vyčlenit místo pro skladování tohoto 

materiálu. Taktéž vzhledem k proměnlivému množství objednávek materiálu se už v tak 

plném skladu velmi obtížně určuje míra potřeby skladových ploch. Dochází tak často 

k situaci, že je materiál složen na jiné (volné) místo, než je mu vyhraněno.  

Z norem pro výrobu v automobilového průmyslu vyplývá, že při skladování a 

následném zpracování výrobního materiálu musí být zachována tzv. „FIFO fronta“, 

z angl. (first – in, first – out). Dle tohoto principu se materiál přicházející do skladu jako 

první taky první zpracovává. Stejný princip musí být zachován i ve skladu hotových 

výrobků, nebo v meziskladu rozpracované výroby. Hotové výrobky se skladují 

v plastových bednách, viz obr. č. 3.11 nebo v kartonových krabicích, které jsou dále 

skládány do hliníkových regálů, viz obr. č. 3.10. Výrobky připravené na expedici jsou 

potom ukládány do dřevěných beden, které jsou umístěna na dřevěných europaletách.  

Z důvodu poměrně velkého počtu tvarově podobných součástí a taky s ohledem 

na dodržení „FIFO fronty“ je ve sklad hotových výrobků organizován podle systému 

KANBAN, resp. jeho alternativa. Tento systém funguje na principu kanbanových 

kartiček, na kterých jsou uvedeny patřičné údaje a informace, tj. především datum a čas 

vyhotovení výrobní dávky, včetně kontroly a podpisu kontrolora. Karty jsou tedy 

vypisovány tak, aby byl dodržen model „FIFO“ fronty. 

Po přestěhování výroby do nové haly S106 je v plánu umístění skladu 

polotovarů a skladu hotových výrobků do volných prostor v přízemí budovy A39. 
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      Obr. č. 3.10 Hliníkový regál                                      Obr. č. 3.11 Plastové bedny  
 
 
 

 
 

                Obr. č. 3.12 Současné skladování polotovarů (profilů) 
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3.8 Shrnutí problematiky současného dispozičního řešení a identifikace 
nedostatků 

             
Zajištění bezproblémového a pružného výrobního procesu podniku se odvíjí od 

efektivního návrhu výrobní základny, tj. vhodného prostorového uspořádání.  

Nesprávně navržené prostorového uspořádání má za následek nepřehledné a přebytečné 

materiálové toky, což by se dalo říct o současném uspořádání strojů střediska Auto. Do 

schématu na obr. č. 3.9 jsem zobrazil čárkovaně ukázku současného materiálového toku 

ze skladu polotovarů až po sklad hotových výrobků. Pro jednoduchou orientaci jsem 

zakreslil pouze 2 materiálové toky dle vybraného technologického postupu (výrobek A, 

D). Na první pohled je zde patrná komplikovanost těchto toků, jejich křížení a zbytečně 

dlouhé dopravní vzdálenosti. Dále je zde nevhodné umístění skladu polotovarů vůči 

pracovišti řezání, kde je nutno navážet objemné svazky polotovarů, což je prováděno 

pomocí vysokozdvižného vozíku (viz podkapitola 3.6) Tato dopravní vzdálenost mezi 

skladem a pracovištěm řezání je cca 95 metrů. 

Další komplikací při manipulaci s profily je v určitých místech haly 

nedostatečná šířka dopravních cest (díky špatnému rozmístění strojů), a manipulant 

musí doslova „kličkovat“ mezi stroji. Podobně je to tomu i s materiálovými toky u 

dalších výrobků. V konečném důsledku způsobují zmíněné nedostatky zvýšené 

logistické náklady, především se jedná o časové hodnoty, kdy jedna navážka trvá cca 20 

min a to se projeví ve snížení produktivity práce a tedy i zvýšení celkových výrobních 

nákladů, nehledě na možná bezpečností rizika. Níže uvádím heslovitě výčet nedostatků 

a problémů při současném uspořádání. 

 

■ Velké přepravní vzdálenosti 

■ Křížení materiálových toků 

■ Nevhodné umístění skladu polotovarů (profilů) 

■ Nejednotnost a neexistence dopravních uliček 

■ Nepřehlednost průběhu výrobního procesu 

■ Neucelenost výroby jako celku 
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4 Metodika projektování výroby a výrobních systémů 

 

Návrh prostorového uspořádání výrobní haly je jeden z mnoha prvků 

technologického projektování. Uspořádání výrobní haly není jenom samotné rozmístění 

výrobních strojů, ale patří sem i problematika zabývající se projektováním dalších 

prvků zajišťujících ucelený průběh výroby, jako jsou kontrola, skladování, doprava, 

manipulace s materiálem atd. Vzhledem k výše uvedených skutečnostem se tedy jedná 

v mém případě o projektování celého výrobního systému. Samotné technologické 

projektování je potom nutno chápat jako kontinuální tvůrčí technicko – ekonomickou 

činnost provázenou průzkumem a analýzou, která plně zabezpečuje požadavky 

konstrukčně – technologické, provozní i ekonomické v daném výrobním systému.[3] 

Tato činnost musí být dále zaměřena na zpracování technicko – organizačních variant 

uspořádání konkrétního výrobního systému s ohledem na plné využití všech hmotných 

zdrojů firmy (materiálů, energií, ploch atd.), výrobních prostředků (stroje, 

technologická a kontrolní zařízení) a v neposlední řadě také pracovních sil, které do 

značné míry ovlivňují efektivitu celého výrobního procesu. [2] 

Samotný průběh technologického projektování výroby by se dalo stručně 

charakterizovat jako organizovaný pracovní postup. Každá činnost spojená 

s projektování výroby by měla vycházet ze dvou základních prvků, kterými jsou:  

 

• produkce, výrobek P (materiál), tj. co se má vyrábět nebo se vyrábí 

• kvantita, množství Q (objem), tj. kolik se má každé položky vyrábět nebo se 

vyrábí 

 
Oběma těmto prvkům jsou přímo nebo nepřímo podřízeny další stránky a 

podmínky týkající se řešení projektu. Rozbor P a Q se stává nutným předpokladem pro 

vypracování jakéhokoliv reálného projektu.[1] Dalším určujícím a neméně důležitým 

prvkem v systematickém projektování je výrobní postup a informace z něj plynoucí. 

Tímto postupem rozumíme výrobní proces, jednotlivé operace a jejich sled. Používané 

stroje a zařízení závisí na operacích, jimiž se mnění tvar nebo charakteristické vlastnosti 

materiálu. Pohyb zpracovávaného výrobku projektovanou výrobou závisí na sledu 

konkrétních operací. 
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4.1 Rozbor výrobků a množství 
 

Rozbor výrobků a množství je nutné brát jako výchozí bod projektování. Jedná 

se o způsob, jak rychle a efektivně získat v počátku projektové činnosti orientační údaje 

o skladbě výrobní sortimentu a množství. Přináší informace o tom, jaký typ výroby se 

v daném podniku uskutečňuje a který je převažující. 

Pro názornost a lepší představivost výsledků slouží graf P – Q, označovaný 

podle pojmů P (výrobek) a Q (množství). Tento graf má základní vztah k projektované 

dispozici. Ideální je ho sestavovat z absolutních čísel (kusy, objemy, váha). Výsledek a 

východisko z něho vyplývající je potom ovlivněno tvarem křivky, která byla vynesena 

do konkrétního grafu. U „hluboké“ k řivky, která má tvar téměř totožný s hyperbolou a 

na obou koncích je asymptotická je patrné, že existují značné rozdíly mezi vyráběným 

množstvím a různým typem výrobků. [3] V této výrobě lze tedy dosáhnout efektivního 

řešení rozdělní hluboké křivky na více úseků a následné rozdělení výrobků a ploch do 

více odlišných dispozic. „Mělká“ k řivka je charakterizována relativně malými rozdíly 

ve všech určujících faktorech pro technologické projektování.[3] Potom je v tomto 

případě vhodné použití jednotného typu dispozičního řešení pro všechny zkoumané 

výrobky. 

 
 

P

Q

P

Q

 
           Obr. č. 4.1 a) hluboká křivka                               Obr. č. 4.1 b) mělká křivka              
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4.2 Rozbor materiálového toku 
 

Při rozboru toku materiálu se obecně zkoumá nejefektivnější sled pohybu 

matriálu nutnými fázemi výrobního procesu. Efektivní tok vyžaduje, aby materiál 

postupoval výrobním procesem progresívně a bez zbytečných oklik či protisměrných 

pohybů. Základní údaje pro analýzu materiálových toků by měly být poskytnuty a 

vytaženy z výrobního postupu. 

 

4.2.1 Obecná charakteristika materiálového toku 
 

Materiálový tok lze chápat jako organizovaný pohyb materiálu (surovin, 

rozpracovaných dílů, výrobků, subdodávek, pomocných materiálů a odpadu), spojující 

jednotlivé výrobní operace nebo výrobní fáze. Materiálový tok bývá zejména ve 

strojírenských závodech ovlivněn technologickou složitostí výrobků, jejich rozměry, 

hmotností rozsahem sortimentu výrobků a v neposlední řadě taky jejich sériovostí a 

opakovatelností. [1] Veškeré činnosti související s manipulací a skladováním materiálu 

by měli být vždy řešeny s ohledem na požadavky prostoru, času a funkčních vazeb 

jednotlivých prvků výrobních procesů a systémů.  

Manipulaci s materiálem v rámci strojírenského podniku lze obecně rozdělit na: 

� Meziobjektovou  

� Objektovou, dále na: 

a) mezioperační – mezi jednotlivými pracovišti v rámci uspořádaného 

výrobního systému 

b) operační – zaměřená na činnosti pro realizaci jedné operace mezi vstupem a 

výstupem 
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4.2.2 Analýza materiálového toku 
 

Pro manipulaci s materiálem z hlediska souhrnu všech operací skrz na skrz 

výrobou až po expedici je nezbytné dodržovat následující zásady: 

• navrhnout dopravní cesty pokud možno přímé bez zbytečného křížení a 

zpětných pohybů  

• vyloučit zbytečné manipulační činnosti s materiálem – zmenšení objemu 

manipulačních výkonů 

• zajistit při návrhu mat. toků rytmi čnost, nepřetržitost a plynulost – zejména 

u výrob s vyšší sériovostí  

• zvýšení mechanizace při manipulaci s materiálem – s ohledem na zdravotně 

nepříznivé činnosti a zvýšení produktivity práce[2] 

 

 

K analýze a zachycení materiálového toku je možno využívat různých vědecky 

osvědčených metod. Analýza se provádí postupně v různých krocích a do různé hloubky 

zpracování s ohledem na podmínky a účelnost konkrétního rozboru.[3] Při rozboru 

materiálového toku dochází ke sledování následujících druhů činností: 

• Výrobní  – změna tvaru materiálu, způsobu jeho spojení (obrábění, tváření, 

montáž) nebo úpravy (tepelně, chemicky apod.) 

• Manipulační – změna místa pohybem v jakémkoliv směru, např. doprava, 

skladování apod. 

• Kontrolní  – ověřování stavu kvality i kvantity  

• Organizační – nepředvídané změny, např. zdržení, prostoje atd.  

 

Pro výše uvedené druhy činností se využívá následující mezinárodně dohodnutého 

značení, viz tabulka č. 4.1 
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Tab. č. 4.1 Grafické značení činností v průběhu mat. toku [2]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocí těchto symbolů můžeme analyzovat a graficky znázornit posloupnost 

jednotlivých činností u sledovaného výrobního (technologického) procesu. 

 

4.2.3 Metody rozboru toku materiálu 
 

Pro samotnou volbu konkrétní metody rozboru je důležitá hromadnost položek a 

četnost výrobků. Mezi tyto metody patří: 

A) Tabulka výrobního toku – jsou v ní zachyceny základní činnosti technologické 

i netechnologické, které se vyskytují nejčastěji v materiálovém toku.  Rozbor 

zachycuje posloupnosti jednotlivých činností podle vyznačených symbolů, 

jejich délku trvání, vzdálenost pro přepravu, frekvenci mat. toků apod. Příklad 

níže viz tab. č. 4.2 

Tab. č. 4.2 Tabulka výrobního toku 

Tabulka výrobního toku Dosavadní stav (popis): 

Výrobní postup: Návrh nové varianty: 

č. výrobek 
materiál 

počet 
jednotek 

    popis 
činnost 

hmotnost 
kusy 

počet 
cest 

délka 
cest  

čas v... 
za… 

Kč pozn. 

1              

2              

Grafický symbol Druh činností 

 výrobní operace 

 

 doprava 

 kontrola 

 

 skladování 

 

 čekání, prodleva 

 

 balení 
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B) Schéma výrobních postupů – zpracovává se pro rozbor většího sortimentu 

(druhů) součástí zejména tvarově a technologicky podobných. Je v podstatě 

souhrnem všech položek v jediné tabulce a ukazuje přehledně průběh mat. toku, 

včetně jeho odlišností  u jednotlivých dílů. Cílem toho rozboru je dosáhnout 

uspořádání operací a činností na celé skupině s minimem zpětných toků a 

nejmenší celkovou manipulací. [2] Jednotlivá čísla v kroužku, nebo čtverečku 

označují pořadí jednotlivých výrobních a technologických operací. Kroužkem 

se obvykle označují přímé výrobní operace (např. frézování, řezání apod.), 

zatímco do čtverečku se dávají montážní nebo kontrolní operace. Pomocí 

schematického znázornění výrobních postupů vedle sebe lze okamžitě 

srovnávat cesty toků položku po položce. Příklad níže viz tab. č. 4.3 

 

             Tab. č. 4.3 Schéma výrobních postupů 

řezání

stroj č.1

stroj č.2

stroj č.3

kontrola

stroj č.5

D Estroj              výrobek A B C

3

42 3

1

1

2

3

1

2

4

5

1

2

3

4 42

1

3

5  

 

C) Tabulka „odkud – kam“ – nazývá se taktéž „křížová“ nebo „šachovnicová“ 

tabulka. Pomocí ní sledujeme intenzitu mat. toků (t/rok, ks/měsíc, atd.) mezi 

jednotlivými pracovišti (stroji). Při sestavování tabulky je nutné uvést všechny 

operace nebo funkce a dodržet jejich pořadí jak ve sloupcích, tak v řádcích. 

Doporučuje se taky patřičná důslednost, která vede k eliminaci chyb 

v záznamech. [3] Diagonála tvořená párem „šachovnic“ 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3 atd.  

jasně a důsledně odděluje položky „odkud – kam“ od položek „kam – odkud“. 

Příklad níže viz tab. č. 4.4 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                

 - 34 - 

             tab. č. 4.4 Tabulka „odkud – kam 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dodávající 
pracoviště

příjmací pracoviště

odkud       kam 1. 2. 3. 4. 5. 6.

 

 
Intenzita materiálových toků je důležitou informací pro řešení samotné 

prostorové dispozice výrobního procesu. Údaje o této intenzitě je možné vyjádřit 

pomocí různých schémat, mezi která zde uvádím:  

• Schéma dopravních cest – číselný údaj vedle naznačené trasy udává na prvním 

místě objem materiálového toku (např. t/rok), pod 

lomítkem pak délku dopravní cesty (např. 

v metrech.), viz obr. č. 4.2 

• Sankeyův diagram – je diagram toků, v němž je šířka čáry úměrná velikosti 

toku. Za jednotku velikosti toku lze volit podle okolností 

například počet kusů, četnost, hmotnost či hodnotu 

Pozn. Sankeyův diagram použiji v mém konkrétním vypracování, proto zde neuvádím 
jeho názorný obrázek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 4.2 Příklad schématu dopravních cest intenzity materiálu [3] 
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4.3 Způsoby rozmisťování výrobních strojů a pracovišť 
 

Samotné rozmístění jednotlivých výrobních strojů a zařízení, nebo jednotlivých 

výrobních souborů patří mezi rozhodující části projektové dokumentace pro následné 

realizování nově navrhovaných či inovativních výrobních systémů. K navržení 

samotného rozmístění výrobní technologie vyhovujícího provozním požadavkům je 

zapotřebí znát procesy a zejména také intenzity vztahů mezi pracovišti. Vztahy se 

vyjadřují množstvím, hodnotou nebo četností. [3] Strukturované zjišťování údajů o 

procesech bere vedle současné potřeby ohled i na budoucí vývoj s ohledem na možnou 

změnu v uspořádání, nebo rozšíření o další stroje nebo zařízení. 

 

Rozmístění výrobní technologie v konkrétním prostoru je závislé z pravidla na těchto 

podmínkách: 

• technologických – např. hmotnost stroje, půdorysné rozměry, přesnost apod.  

• stavebně energetických – rozvor sloupů, nosnost podlah, šířka a výška hal, 

rozvody energie 

• investičně ekonomických – náklady na přemístění a ustavení strojů 

• kooperačních – požadavky na materiálové toky, spolupráce mezi pracovišti 

(dopravní uličky, umístění odpadu apod.)  

Z výše uvedených podmínek jsou užitečné z hlediska optimalizace pouze podmínky 

investičně ekonomické a kooperační, u zbylých podmínek není ve většině případů 

možnost volitelnosti (zpravidla jsou konstantní). [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                

 - 36 - 

4.3.1 Konkrétní rozmísťovací metody 
 

Mezi konkrétní metody optimalizace rozmístění strojů a pracovišť je možno 

zařadit následující: 

1) Grafické a matematické metody, kam dále patří: 

a) Trojúhelníková metoda – viz níže 

b) Těžištní metoda – pomocí této metody se určuje umístění nového stroje 

do stávající dispozice výrobní linky s ohledem na intenzitu mat. toku 

s ostatními stroji v lince. Objem mat. toků lze v tomto případě považovat 

za rovnoběžné síly, ke kterým se hledá výslednice sil. [3] 

c) Moorova metoda – je vhodná pro umístění strojů na volná místa do 

stávající dispozice 

d) Noyova metoda – užívá se pro určení pořadí strojů umístěných v řadě. 

Vychází ze sledu operací vyráběných součástí a z přepravovaného 

objemu materiálu. Vzdálenosti strojů od sebe jsou pro zjednodušení 

jednotková, tj. di,j= 1. Z objemu přepravovaného materiálu pro každý 

stroj se vypočítá „vážený průměr“, jehož velikost poté určí vzestupně 

pořadí strojů v lince [2] 

2) Matematické metody, dělící se dále na:  

e) deterministické – optimalizační (matice přepravních výkonů) nebo 

suboptimalizační (heuristické), kam patří např. metoda „CRAFT“ 

f) stochastické – (simulační), na tomto přístupu funguje metoda Monte 

Carlo, která spočívá v systematickém vytváření náhodných přiřazení 

výrobních jednotek na volná místa pomocí náhodných čísel. [3] 

 

Výchozími údaji pro všechny tyto metody jsou pro další průběh zpracování 

údaje a výsledky z analýzy materiálového toku zpracované nejčastěji do šachovnicové 

tabulky.  

Vzhledem ke skutečnosti, že v mém případě rozmísťuji jednotlivé stroje do 

volné, předem plošně vymezené výrobní haly, je vhodné použít pro tento způsob 

trojúhelníkovou metodu (ad 1, a). Níže uvádím teoretický popis této metody.   
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Trojúhelníková metoda je založena na principu postupného rozmísťování 

pracovních míst nebo strojů v závislosti na intenzitě kooperačních vztahů, tedy že stroje 

s nejintenzivnějšími materiálovými toky se umísťují co nejblíže k sobě (di,j=1 je 

konstantní). Rozmístění „m“ výrobních prvků (strojů) na „n“ disponibilních míst by 

mělo být provedeno tak, aby byly přepravní vzdálenosti mezi nimi v řešeném systému 

pokud možno co nejkratší. [6] 

Výchozí údaje pro sestavení trojúhelníkového schématu jsou čerpány ze 

směrově orientované šachovnicové tabulky („odkud – kam“), o které jsem se zmiňoval 

již v části kapitoly 4. Z této tabulky lze vyčíst různé přepravní výkony mezi 

jednotlivými prvky. Prvky mezi nimiž je největší přepravní výkon se umísťují co 

nejblíže vedle sebe. Trojúhelníkové schéma je tvořeno sítí rovnostranných trojúhelníků, 

do jejíchž vrcholů se umísťují čísla (bloky) jednotlivých objektů, které jsou totožné 

s čísly objektů z šachovnicové tabulky. [6] Pro větší přehlednost a orientaci 

v trojúhelníkovém schématu lze použít barevného označení k vyjádření „blízkosti“ 

(priorit) objektů. Hodnocení jednotlivých priorit mezi objekty je nejčastěji rozděleno do 

šesti úrovní včetně barevného označení a je uvedeno níže v tab. č. 4.5.  

Výsledkem rozmístění objektů (strojů) trojúhelníkovou metodou je výchozí 

varianta budoucího rozmístění objektů ve vymezeném prostoru, která je však získána za 

předpokladu určitých zjednodušení. Mezi tato zjednodušení patří např. konstantní 

vzdálenost mezi stroji, nebere se zde v potaz jejich rozdílná velikost půdorysné plochy a 

ani se neuvažuje v daném prostoru budoucí dispozice vedlejší plochy (dopravní uličky, 

palety s rozpracovanými výrobky apod.) 

Přesto, že ve většině případech není rozmístění strojů do trojúhelníkového 

schématu jednoznačné (zejména při větším počtu strojů), přináší tato metoda podstatné 

usnadnění pro konečné (nejvýhodnější) řešení daného problému. 

Tab. č. 4.5 Seznam a význam jednotlivých druhů priorit [3] 

Označení priority  Slovní vyjádření priority  Barevné označení priority 

A Absolutně nutná Červená 

E Eminentně nutná Oranžově – žlutá 

I Imperativní (důležitá) Zelená 

O Obvyklá Modrá 

U Nevýznamná  Fialová  

X Nežádoucí  Hnědá  
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5 Vypracování variant řešení uspořádání v nové výrobní hale 

 
Následující kapitola se zabývá vypracováním variantních řešení konkrétního 

prostorového uspořádání výroby v nové výrobní hale. Samotné vypracování je 

provedeno z části na základě teoretických informací vyplývajících z metodiky 

technologického projektování výroby (viz kapitola 4) a taky z reálných hodnot a 

informací, které mě firma za tímto účelem poskytla. Níže v podkapitole 5.1 uvádím 

základní technické informace o budoucí hale a výčet možných přínosů, které její 

výstavba může přinést.  

 
 

5.1 Charakteristika a technické informace nové výrobní haly 
             

Nová hala s označením S106 bude sloužit výhradně středisku Auto a bude 

postavena jako přístavba ke stávající zděné třípodlažní budově s označením A39. 

Objekt výrobní haly o rozměrech LH = 84,85 m, ŠH = 10 m, VH = 5,5 m a užitkové ploše 

SH = 838 m2 bude převážně sloužit obrábění kovových dílů. Stavbu bude tvořit 

jednoduchá ocelová konstrukce z nosníku typu I HEA 250, která je navržena 

v modulové síti s rozpětím LM = 6 m. Podlaha bude z drátkobetonu o tloušťce 150 mm. 

Opláštění konstrukce bude tvořeno ze svislých PUR panelů a střecha z trapézového 

plechu uloženého na ocelových vaznících. Dále bude součástí střechy parozábrana 

DEKSEPAR, tepelná izolace a světlíky z polykarbonátu s větracími křídly. Napojení na 

inženýrské sítě (voda, elektřina, kanalizace) bude provedeno pomocí jednotlivých 

přípojek z původní budovy A39. [8] Osvětlení pracovišť bude provedeno pomocí 

zářivek, dle rozmístění technologie. Objekt nové haly se bude nacházet v průmyslovém 

areálu, který je dostatečně vzdálen od obytné zóny města Kunovice, čímž je splněno 

ochranné hlukové pásmo. Podrobné informace technického charakteru jsou umístěny v 

technické zprávě, která je součástí přílohy. Totožná hala už je postavena zrcadlově 

k budoucí hale S106, tedy z druhé strany jako přístavba k stávající A39. 
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5.2 Rozbor sortimentu a objemu výroby 
 

Rozbor sortimentu a objemu výroby jsem provedl na základě informací 

poskytnutých firmou Kovokon Auto a.s., které jsem pro kompletnost shrnul níže to 

tabulky. Při sestavování této tabulky jsem vycházel ze statistických údajů firmy za rok 

2008 a důvodů k tomuto kroku je hned několik. Prvním důvodem je fakt, že v 

loňském roce 2008 vyrobila firma, resp. středisko Auto zatím nejvíce výrobků za svou 

dosavadní existenci. Další důvod je ten, že letošní rok 2009 je teprve v polovině, tedy 

celkové statistiky vyrobeného množství nejsou ještě kompletní jako ty z r. 2008. Zajisté 

by bylo možné provést odhady celkové produkce za letošní rok, ale údaje by byly velmi 

nepřesné. Navíc došlo i ke značnému úbytku co do vyráběného objemu u některých 

typů výrobků způsobeného nižší poptávkou od zákazníků, která byla a je stále do jisté 

míry ovlivněna celosvětovou hospodářskou recesí.  

Pro provedení rozboru jsem si vybral ty výrobky, u kterých bylo dosaženo 

produkce nad 10 000 ks/rok. Těchto celkově osmnáct výrobků jsem označil velkými 

písmeny abecedy pro snazší přehlednost a výrobky dále seřadil sestupně dle vyrobeného 

množství Q. U každého výrobku uvádím také jeho hmotnost mV v gramech a dále 

celkovou hmotnost výrobků mVC zokrouhlenou na t/rok, který je směrodatný u analýzy 

materiálových toků.  
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Tab. č. 5.1 Sortiment výroby střediska Auto 
 

Označení 
výrobku (P) 

Vyrobené 
množství (Q) 

[ks/rok] 

Hmotnost  
výrobku mV [g] 

Celková 
hmotnost mVC 

[t/rok] 

Materiál  

A 455 944 37 16,9 EN AW 3130 
B 369 668 100 37 EN AW 3130 
C 319 488 27 8,6 EN AW 6005 
D 187 902 158 29,7 EN AW 6060 
E 156 597 162 25,4 EN AW 6060 
F 100 049 147 14,7 EN AW 3130 
G 91 720 27 2,5 EN AW 6005 
H 75 289 53 4 EN AW 3130 

CH 50 073 90 4,5 EN AW 6005 
I 45 957 90 4,2 EN AW 6063 
J 38 255 585 22,4 EN 1706 AC 
K 31 618 67 2,1 EN AW 6082 
L 24 271 30 0,7 EN AW 6082 
M 23 800 103 2,5 EN AW 6082 
N 20 930 235 5 1.4306 
O 17 926 82 1,5 EN AW 6005 
P 12 884 410 5,3 EN AW 6060 
Q 12 744 122 1,6 EN AW 6082 

 
Výpočet celkové hmotnosti pro výrobek A:  mVC = Q ⋅ mV  

                                                                       mVC = 455 944 ⋅ 37 

                                                                       mVC = 16 869 928 g = 16,9 t 

 

Níže uvádím v tabulce stručnou charakteristiku materiálů, ze kterých se výrobky 

uvedené v tabulce vyrábí. Označení těchto materiálů je podle normy ČSN EN 573-3. 

 
Tab. č. 5.2 Označení a charakteristika materiálů pro výrobu 
 
Označení materiálu Charakteristika  
EN AW 3103 
EN AW 6005 
EN AW 6060 
EN AW 6063 
EN AW 6082 

Slitiny hliníku s jinými kovy (např. mangan Mn, křemík Si, 
hořčík Mg, chrom Cr). Tyto materiály mají velmi dobrou 
obrobitelnost, odolnost proti korozi, nízkou hmotnost atd. Také 
díky jejich stálosti mechanických vlastností nemagnetičnosti 
jsou využívány v automobilovém průmyslu apod. 

EN 1706 AC Odlévaná slitina hliníku Al a mědi Cu, tepelně namáhané 
součásti, pro automobilový průmysl atd. 

1.4306 Korozivzdorná ocel používaná v chemickém, potravinářském a 
farmaceutickém průmyslu pro tlakové nádoby, zásobníky, 
tepelné zatížení apod. 
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Pro sestavení následujícího P – Q grafu jsem vycházel z údajů v tab. č. 5.1. , 

konkrétně z počtu výrobků P a z množství Q. Následně jsem vynesl do grafu spojnici 

trendu (křivku), abych zjistil její tvar. Z grafu, resp. z tvaru výsledné křivky je patrný 

její „mělký tvar“. Je sice pravdou, že množství výrobků A, B, C dosti vybočuje 

z křivky, ale z velké části jsou s ní jednotlivé množství výrobků souměrné. Z tohoto 

důvodu tedy budu vytvářet jednotné dispoziční řešení v budoucí hale.  
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Obr. č. 5.1 Graf P – Q pro rok 2008 
 
 
 
 

5.3 Analýza materiálového toku 
 

Analýzu materiálového toku jsem provedl pomocí tabulky postupových schémat 

(viz tab. č. 5.3) a šachovnicové tabulky, nazývané taktéž tabulka „odkud – kam“ (viz 

tab. č. 5.4). Vycházel jsem z informací poskytnuté firmou, konkrétně z technologických 

postupů pro jednotlivé výrobky, jejichž vzory je umístěny v příloze a taky z tabulky č. 

5.1. 
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Tab. č. 5.3 Tabulka postupových schémat pro jednotlivé výrobky 
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Pro jednotlivé výrobky jsem sestavil tabulku postupových schémat. K sestavení 

této tabulky jsem použil firemních technologických postupů. Čísla v kroužku nebo 

čtverečku jsou seřazeny podle sledu operací v technologickém postupu. Jak je z tabulky 

patrné, pouze u dvou výrobků (A, N) se vyskytuje zpětný tok a jeho směr je znázorněn 

v tab. č. 5.3 čárkovaně. Zpětný tok je v podstatě pohyb materiálu působící proti 

hlavnímu směru toku výroby. Tyto dva zpětné toky nepředstavují téměř žádnou 

komplikaci, a proto nebudu provádět žádné zásahy do pořadí operací. Takto sestavená 

tabulka mě dále poslouží pro vytvoření šachovnicové tabulky. 

Před vypracováním trojúhelníkové metody jsem provedl soupis všech 

materiálových toků do tabulky a rozdělil je dle barevného značení do jednotlivých 

priorit, viz tab. č. 5.5 

Na následující straně je zobrazena šachovnicová tabulka, kterou jsem sestavil dle 

tabulky postupových schémat (tab. č. 5.3) a celkové hmotnosti výrobků mCV (tab. č 5.1). 

Do šachovnicové tabulky jsem uvedl jako „pracoviště“ taky sklad polotovarů, protože 

jej bude nutno umísit do nové výsledné dispozice stejně jako ostatní uvedená pracoviště 

(stroje). Tabulka je rozdělena diagonálou (žluté pole), která odděluje běžné materiálové 

toky (nad diagonálou) od toků zpětných (pod diagonálou). Do jednotlivých polí se 

zapisují celkové hmotnosti přepravovaného materiálu z dodávající pracoviště na 

odbírající, jinými slovy z jednoho pracoviště na další tak, jak je uveden sled 

jednotlivých operací v technologickém postupu. Pokud nastane situace, že se sejde 

v jednom poli více hodnot, musí se tyto hodnoty sečíst a zapsat do pole výslednou 

hodnotu. Po zapsání všech hodnot mat. toků do jednotlivých polí se provede jejich 

celkový součet, který udává celkový přepravní objem PVC ve výrobě a mém případě je 

tento objem PVC = 937,8 t/rok. 
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Tab. č. 5.4 Šachovnicová tabulka aktuální výroby 
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5.4 Rozmístění objektů a návrh variant 
 

Tab. č. 5.5 Soupis materiálových toků a setřídění dle priorit 
 

"odkud" směr "kam" [t/rok] priorita
12 ⇒ 13 188,6
11 ⇒ 12 141,8
1 ⇒ 2 103,3
7 ⇒ 11 78,4
2 ⇒ 4 66,2
4 ⇒ 7 66,2
1 ⇒ 5 37
5 ⇒ 11 37
1 ⇒ 9 27,4
9 ⇒ 11 27,4
2 ⇒ 7 22,4
4 ⇒ 12 21,9

11 ⇔ 4 21,9
1 ⇒ 3 16,9
3 ⇒ 10 16,9

10 ⇒ 11 16,9
2 ⇒ 8 14,7
8 ⇒ 12 14,7
7 ⇒ 12 10,2
1 ⇒ 6 4
6 ⇒ 11 4

A

E

I

O  
 
 

 
Obr. č. 5.2 Rozmístění objektů trojúhelníkovou metodou 
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Obr. č. 5.3 Sankeyův diagram varianty B 
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Obr. č. 5.4 Sankeyův diagram varianty A 
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Při sestavování trojúhelníkového schématu (viz obr. č. 5.2) jsem se snažil o to, 

aby se materiálové toky co nejméně křížily.  

Sankeyův diagram jsem nakreslil pro dvě navrhované varianty, viz obr. 5.3, 5.4. 

Jednotlivé objekty jsou v tomto případě všechny zakresleny jako stejné bloky 

(obdélníky) a jsou rozmístěny do přibližné budoucí podoby výrobní haly. Jednotlivé 

materiálové toky mezi objekty jsou mezi objekty znázorněny barevnou čarou s šipkou, 

která značí směr materiálového. Tloušťka čar je úměrná intenzitě přepravovanému 

množství materiálu a rozsah těchto intenzit je uveden na obr. č. 5.5. V obdélníku, který 

znázorňuje jednotlivá pracoviště (stroje), je uprostřed uveden název pracoviště, v levém 

horním rohu pořadové číslo pracoviště šachovnicové tabulky a v pravém dolním rohu 

počet pracovišť. 

 
 

 
 

Obr. č. 5.5 Intenzita materiálového toku v t/rok 
 
 

V návaznosti na trojúhelníkovou metodu a Sankeyův diagram jsem provedl návrh dvou 

variant budoucího dispozičního řešení, viz obr. 5.6 a obr. 5.7 
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Obr. č. 5.6 Primární dispoziční řešení varianty A 
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Obr. č. 5.7 Primární dispoziční řešení varianty B 
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5.5 Charakteristika navržených variant dispozičního řešení 
 

U obou dvou variant jsem provedl primární dispoziční řešení měřítku 1: 300 a 

použil jsem zde pro znázornění strojů stejná schémata jako na obr. č. 3.8 (viz kapitola 

3). Jedná se tedy o uspořádání přibližných ploch strojů a pracovišť, které se budou 

v hale vyskytovat. Číslování jednotlivých strojů jsem provedl shodně s číslováním 

z šachovnicové tabulky. Pro obě dvě varianty je z návrhů patrné totožné umístění skladu 

polotovarů a taky shodné umístění hlavní dopravní uličky, z důvodu polohy umístění 

administrativních prostor v budově A39. V blízkosti skladu polotovarů se u obou 

variant nachází pracoviště řezání (stroje 2, 3, 4). Toto pracoviště jsem tedy umístil takto 

z důvodu už předem projektantem haly navržených vstupních vrat a taky z důvodu 

logického toku materiálu ze skladu do výroby. 

Při sestavování varianty B jsem vycházel z intenzity materiálového toku, resp. 

z blízkosti jednotlivých objektů tak, aby byla zachována co nejkratší vzdálenost při 

největší intenzitě mat. toku mezi nimi. Stroje, mezi kterými se vyskytuje největší 

intenzita mat. toku jsou tedy umístěny systematicky za pracovištěm řezání ve směru 

toku materiálu. Sklad hotových výrobků je potom umístěn v těsné blízkosti pracoviště 

kontroly a balení (13), kde se provádí poslední úkony před expedicí k zákazníkovi. 

Při navrhování varianty A jsem zvažoval nejen vliv intenzity materiálového toku 

při umístění objektů (pracovišť), ale taky určitá praktická omezení. Mezi tato omezení 

patří např. poměr šířky a délky nové výrobní haly. Za zmínku stojí jistě umístění strojů 

č. 5, 6, 10 vedle sebe a blíže skladu polotovarů, protože se k těmto strojům musí navážet 

objemné a těžké svazky trubkových profilů. Přestože jde ke stroji č. 6 nejmenší přísun 

materiálu ze všech ostatních, umístil jsem ho vedle stroje č. 5, protože jsou oba schopny 

obrábět stejné součástky, např. pokud dojde k poruše jednoho z nich nebo zákazník 

náhle zvýší svoji poptávku po daném výrobku. Častější odstávky a poruchy podle 

statistik vykazuje i díky svému stáří především stroj č. 5. Další rozdíl oproti variantě B 

jsem provedl v umístění strojů č. 11, 12, 13. Tyto stroje jsem jakožto i sklad hotových 

výrobků umístil až na konec haly z důvodu eliminace zpětných toků, které by nastaly 

umístěním „doprostřed“ haly, (viz varianta B) a též z důvodů následné expedice 

výrobků k zákazníkovi. Do blízkosti těchto strojů jsem poté umístil stroje č. 7,  jednak 

z důvodu intenzity materiálového toku a taky z důvodu snazší manipulace s nařezaným 

materiálem od pracoviště řezání.  
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Z těchto uvedených důvodů doporučuji variantu A jako podklad pro nakreslení 

detailní dispozice (viz příloha č. 5), která bude sloužit jako návrh budoucího uspořádání 

výrobní haly firmy Kovokon Auto, a.s. 

 
 
 
6 Závěr a celkové hodnocení 

 
Výsledkem této diplomové práce jak už samo zadání napovídá je návrh 

prostorového uspořádání výrobní haly, resp. detailní dispoziční řešení. Rozhodnutí 

firmy pro stavbu nové haly a její využití pro středisko Auto se ukazuje po vypracování 

všech analýz a konkrétních návrhů jako správné. Do jaké míry bude mnou navržené 

uspořádání schopno fungovat v reálné praxi ukáže až čas a mým skromným přáním je, 

aby tomu tak skutečně bylo. Při samotné tvorbě výsledného návrhu se ukázalo, že se 

nelze jednoznačně řídit pouze výsledky postavenými na teoretických analýzách, ale je 

potřeba taky z velké části přihlížet k daným praktickým omezením a modifikujícím 

podmínkám. Tímto pochopitelně nechci nijak zpochybňovat teoretické a vědecké 

poznatky celkové metodiky projektování, ale neexistují zde zcela jednoznačné návody 

nebo vzorce, které zaručují optimální parametry uspořádání výrobního systému.  

Níže uvádím pro závěrečné shrnutí výčet možných a předpokládaných přínosů 

nově navrženého uspořádání: 

 

� Osamostatnění výroby střediska Auto od výroby jiných strojních součástí 

� Vhodnější způsob navržení a uspořádání výroby 

� Sjednocení výroby  

� Zdokonalení organizace a řízení výroby 

� Zjednodušení materiálových toků  

� Zlepšení skladového hospodářství  

� Možnost pružně reagovat na změny v uspořádání výroby 

 
 

Celá tato práce a její výsledek má tedy posloužit nejen jako budoucí podklad pro 

firemní účely, ale potenciálnímu čtenáři by měla přinést praktickou ukázku aplikace 

metodiky projektování, která byla provedena a podložena reálnými hodnotami 

z technické praxe. 
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