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Abstrakt 
 
LYŢBICKÁ, J. Identifikace výrobků a polotovarů jako zdroj efektivnosti výrobního procesu 

v kusové strojírenské výrobě. Ostrava: katedra ekonomiky a managementu v průmyslu, 

Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010, 

Diplomová práce. 

 

Diplomová práce se zabývá identifikací výrobků a polotovarů, jako zdroj efektivnosti 

výrobního procesu v kusové strojírenské výrobě. V práci jsou popsány základní 

charakteristiky výroby, výrobního procesu a automatické identifikace. Dále je uveden 

současný materiálový tok, stav značení výrobků a polotovarů a návrh řešení nové identifikace 

výrobků a polotovarů.  

 

Klíčová slova: výroba; výrobní proces; výrobky; automatická identifikace; značení; 

materiálový tok 

 

Abstract 
 

LYŢBICKÁ, J. Products and semi-products  identification as a source of effectivity in 

industrial process of  single-part engeering  production. Ostrava: Department of Economics 

and Management, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering VŠB – Technical 

University of Ostrava, 2010, the Thesis. 

 

This Thesis deals with the Products and Semi-products  identification as a source of 

effectivity in industrial process of  single-part engeering  production. The paper describes the 

basic characteristics of the production process and automatic identification. The following is 

the current material flow, status marking of products and semi-productsand draft a new 

product identification solutions and semi-products. 

 

Keywords: production; manufacturing process; products; automatic identification; marking; 

material flow 
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ÚVOD 
 

Z důvodů stále se vyvíjejících technologií a rostoucích poţadavků zákazníků nebo poţadavků 

samotných pracovníků je nutné se zabývat inovacemi. Inovace nemusí vţdy znamenat 

razantní zásah do strategie podniku, protoţe většina úspěšných inovací vychází z realizací 

malého nápadu.  

 

Je důleţité se inovacím věnovat, aby nedocházelo ke stagnaci, coţ je neţádoucí,  jelikoţ toho 

můţe vyuţít konkurence. Ustavičná přítomnost zvyšující se konkurence nás nutí neustále se 

zdokonalovat a rozvíjet se, neboť zanedbání vlivu konkurence by mohlo vést k postupnému 

úpadku aţ zániku společnosti. Musíme být o krok napřed, nemůţeme čekat s čím přijde 

konkurence.  

 

Samotný nápad nestačí, i kdyţ můţe být sebe lepší, je důleţité, aby byl dobře zpracován a 

poté realizován, protoţe jen tehdy lze hovořit o inovaci. Od inovace, která je realizována a 

splňuje poţadavky, můţeme očekávat vrácení investic, které jsme do inovace vloţili. Inovace 

nemusí vţdy znamenat velkou investici, je důleţité si zajistit veškeré informace, promyslet 

inovační záměr a zbytečně neriskovat.  

 

Ve skutečnosti většina nových inovací ve firmě záleţí na pozměnění stávajících produktů a 

sluţeb, jedná se o inovaci průběţnou. Mnoho průběţných inovací se týká v pozměnění 

marketingu, organizační výroby a procesů.  

 

Ve své diplomové práci jsem spolupracovala se společností Strojírny Třinec, a. s., kde jsem se 

zabývala analýzou současného stavu identifikace polotovarů a výrobků v Mechanických 

dílnách a navrhla řešení nevyhovujícího současného značení.  
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1 CHARAKTERISTIKA VÝROBY 
 
Výrobní proces je transformace vstupních surovin a materiálů za aktivní účasti pracovní síly 

s pomocí investičního a oběţného majetku ve výrobek. Výroba představuje výsledky práce, 

které jsou určené pro výrobní, společenskou a samostatnou spotřebu. 

Proces řízení obsahuje jednotlivé základní fáze kterými jsou[4]: 

 tvorba 

 plánování 

 organizování 

 motivování 

 kontrola 

Uvedené základní fáze na sebe navazují a neustále se opakují. To znamená, ţe po fázi 

kontroly coby relativně konečné základní etapy cyklu procesu řízení, následuje opět etapa 

tvorby, plánování, organizování, atd. Proces řízení obsahuje kromě základních fází i průběţné 

fáze. Průběţnými stupni jsou komunikace a rozhodování.  

Tvorba je proces objevování nových řešení, vymýšlení nových nápadů, obyčejně ve více 

variantách. Podle této fáze můţeme často posuzovat hodnotu vedoucího pracovníka. Dobrý 

vedoucí by měl mít kromě jiných vlastností a znalostí především tvůrčí myšlení, nápady a 

vynalézavost. 

Plánování je charakterizováno jako proces stanovení cílů a určení způsobů dosaţení těchto 

cílů. Způsobů dosaţení vytyčených cílů obyčejně bývá více. Například určí- li manaţer jako 

konečný cíl dosaţení vyššího zisku, můţe být tohoto cíle dosaţeno více způsoby. První 

způsob je například nárůst zvýšení ceny výrobku, další je sníţení nákladů na výrobu nebo 

zvýšení objemu produkce atd. 

Organizování je další ze základních fází cyklu řízení, kterou se zajišťuje dělba práce. Úkolem 

této fáze je uspořádání všech prvků příslušného systému tak, aby mohlo být dosaţeno 

vytýčených cílů. 

Motivování je působení na lidi, kteří jsou aktéry procesu řízení, s cílem ovlivnit jejich výkon. 

Ovlivňováním výkonu se nemyslí jen ovlivňování pracovníků z hlediska mnoţství vykonané 
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práce, ale také z dalších aspektů, například kvality dosaţené lidských činitelem, způsobem 

provedení, dodrţení technologie, atd. Motivace můţe být různého charakteru.  

Kontrola je další fází procesu řízení. Jejím úkolem je ověřování výsledků řízeného procesu, 

vyhodnocování odlišností od původního plánu a jejich korekce. Kontrola je povaţována za 

relativně poslední fázi cyklu řízení, protoţe celý proces řízení má uzavřený, opakující se 

charakter. Podle skutečné situace můţe být kontrola i opakující se fází.  

 

Vlastnosti výroby jsou určovány podle[4]: 

 výrobního programu 

 vlastností technologických procesů 

 

Podle výrobního programu rozeznáváme[4]: 

 základní výrobu, která odpovídá základnímu výrobnímu programu a sortimentu 

výroby, popř. specializaci výrobní jednotky 

 vedlejší výrobu, která vyrábí výrobky, které jsou částmi nebo příslušenstvím výrobků 

základní výroby 

 doplňkovou výrobu, která umoţňuje lépe vyuţít investičního majetku výrobních 

jednotek  

 přidruženou výrobu, která svou povahou nepatří do výrobního programu příslušného 

výrobního oboru 

 

Podle charakteru technologie výrobních procesů dělíme výrobu na[4]: 

 mechanickou – nemění se zde vlastnosti látkové podstaty vstupních surovin a 

materiálů, ale tyto mění během technologického procesu svůj vzhled, tvar a jakost 

plochy. Vstupní suroviny a materiály jsou opracovávány obrábění, tvářením, kováním, 

svařováním, apod.  

 chemickou – dochází k transformaci vstupních surovin na výstupy vyvolávající změny 

vlastností látkové podstaty vstupů. Je typická pro výrobu organických a 

anorganických látek, zpracování ropy, rud atd.  
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1.1 Základní přístupy k řízení výroby 

 

Z různého stupně poznání výrobních soustav vychází dvojí přístup k řízení výroby[2]: 

 analytický 

- rozloţení celku na subsystémy 

       - samostatné řízení po částech 

 výsledek – dílčí optimalizace (specializace, dělba práce, hromadná výroba) 

 komplexní 

- řízení procesů 

- propojování dílčích procesů do řetězců – logistika 

 výsledek – celková optimalizace 

 

V předválečném období a krátce po druhé světové válce bylo podnikání snazší v tom smyslu, 

ţe byl nedostatek výrobků a výrobky se snadno prodaly. Výrobci měli na trhu přesilu nad 

zákazníky (trh výrobce, nabídková ekonomika). Konkurence mezi výrobci byla slabá a 

odehrávala se převáţně v oblasti cen a tedy nákladů výroby.  

I řízení výroby bylo jednodušší, protoţe nemuselo brát příliš v úvahu situaci na trhu. Stačilo 

vyrobit, s prodejem nebyl problém. Bylo moţné vyrábět na sklad. Nebylo nutné bojovat o 

zákazníka, udrţet si ho. To on si musel předcházet výrobce. Obdobná situace byla i 

v centrálně řízené socialistické ekonomice.  

Jakmile došlo k obratu a trh výrobce se přeměnil na trh zákazníka (60. – 70. léta 20. století), 

kupující se dostal do výhody a mohl si klást poţadavky. Tehdy výrobci museli vtáhnout 

zákazníka do výrobního procesu. Bylo třeba udrţovat trvalé a těsné vztahy se zákazníky a 

naslouchat jejích přáním. Tato nová marketingová činnost získala na důleţitosti a stala se 

východiskem pro tvorbu strategie výrobního podniku.  

 

Marketingová koncepce představuje budování schopností získávat poznatky o budoucích 

potřebách svých zákazníků a reagovat na ně s efektivním předstihem. Současně je spojena 

s řízením významného stupně spolupráce se zákazníkem nejen v prodejní, ale i vývojové 

oblasti[3]. 
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Význam marketingu vyjadřuje úsloví[2]: 

Vyrobit – to dokáţe kaţdý, ale prodat – to je královská disciplína. 

 

Podnikání dostává nový prvotní cíl.  

Cíl podniku  - vnější – uspokojení potřeb zákazníků 

                     - vnitřní – výkonnost a hospodárnost výroby 

Oba cíle by měly být v rovnováze. Snadno se mohou dostat do nesouladu. Tento rozpor se 

jeví jako konflikt cílů mezi výrobou a marketingem.  

 

Výroba, jejímţ hlavním cílem je minimalizace nákladů, by nejraději vyráběla omezený 

sortiment výrobků ve velkém mnoţství při minimu změn. Marketing sleduje cíl maximalizace 

prodeje a má zájem na maximální mnohotvárnosti (rozsáhlý sortiment) a rychlé reakci na 

poţadavky zákazníků.  

 

Ve druhé polovině 20. století, především od 70. let dochází k výrazným obratům 

v ekonomice. Rozšiřováním výrobních kapacit se trh výrobce postupně pozměňuje na trh 

zákazníka a konkurence mezi výrobci roste a zostřuje se.Hovoříme o hyperkonkurenci. 

Výrobci hledají nové nástroje zvyšování konkurenční schopnosti svých podniků. Zanechávají 

starých metod, které se jiţ vyčerpaly.  

 

Začíná se uplatňovat systémový přístup (logistika), větší význam se klade na strategii, 

spolupráci se zákazníky, inovacím všeho druhu, informačním technologiím, aktiviza ci lidí, 

týmové práci, zlepšování podnikové kultury. To vše nalézá odraz i ve změnách řízení. Dříve 

měla hlavní slovo výkonnost a produktivita strojů, nyní rozhodují lidé. Došlo se k poznání, ţe 

lidé jsou zásadním činitelem v podniku a ţe způsob, jakým firmy řídí své zaměstnance můţe 

znamenat konkurenční výhodu. Zaměstnanci se zařadili do stejné kategorie jako jiná 

podnikatelská aktiva. Mimořádná péče se věnuje rozvoji lidí a jejich efektivnímu vyuţívání. 

Výroba je primárním druhem podnikání. Všechno ostatní to jen doplňuje (je jen přeměnou 

hodnot vytvořených výrobou).  

 

V podmínkách hyperkonkurence musí být výrobní firma směřována na zákazníky. Pro tuto 

marketingovou filosofii je nutno získat všechny zaměstnance. Spojit rychlost reakce na přání 

trhu s rozmanitostí výroby, ale bez nepříznivého vlivu na náklady jakosti, tedy zdánlivě 

neslučitelné poţadavky, umoţňuje pruţnost výroby za spolupráce logistiky. 
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1.2 Typy výroby 

 

Typ výroby je dán mnoţstvím a počtem druhů výrobků vyráběných ve výrobní jednotce.  

 

Rozeznáváme tyto základní typy výroby[4]: 

 výrobu kusovou 

 výrobu sériovou 

 výrobu hromadnou 

 

Kusová výroba vyrábí velký počet různých druhů výrobků v jednotlivých kusech nebo 

v malých mnoţstvích. Opakuje se nepravidelně a v některých případech se neopakuje vůbec. 

Jedinečnost opakování výroby stejných druhů výrobků s i vynucuje velkou univerzálnost 

strojů a vysokou kvalifikaci pracovníků. Vyrábí se zejména na zakázku. Jde především o 

velmi komplikované výrobky. Zvětšením počtu výrobků jednoho druhu, zúţením výrobního 

sortimentu a vzrůstem opakovanosti výrobního procesu přicházíme k vyššímu typu výrob, 

k sériové výrobě. 

Sériová výroba je typická výrobou většího či menšího mnoţství výrobků stejného druhu. Toto 

mnoţství, které je zadáváno do výroby najednou, se nazývá výrobní dávka (série) a jeho 

výroba se obvykle opakuje s určitou pravidelností. Opakovanost výroby umoţňuje zvýšit 

zaměření pracovišť, takţe z kromě univerzálních strojů pouţívají i stroje specializované.  

 

Podle velikosti sérií a jejich periodičnosti, rozeznáváme dále sériovou výrobu na[4]: 

 malosériovou 

 středněsériovou 

 velkosériovou 

Hromadná výroba se vyznačuje výrobou jen jednoho nebo několika má lo druhů výrobků 

s velkým mnoţstvím produkce. Je typická vysokým rozsahem opakovanosti a relativně 

dlouhou ustáleností výroby týchţ výrobků. s výhodou se vyuţívají jednoúčelové stroje velké 

výkonnosti, jednotlivá pracoviště jsou vysoce specializovaná. Pracovníci ve výrobě obvykle 
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nemusí mít tak vysokou kvalifikaci, jako pracovníci v kusové výrobě. Hromadná výroba je 

mnohem efektivnějším typem výroby neţ typy předešlé.  

Ve výrobních jednotkách se často můţeme setkat s pracovišti, dílnami nebo provozy všech 

uvedených charakterů výrobních procesů a druhů výrob. Typ výroby ovlivňuje i vybavení 

pracovišť. Z hlediska vybavenosti pracovišť rozlišujeme univerzální pracoviště a 

specializovaná pracoviště. Pro univerzální pracoviště je typická především kusová a 

malosériová výroba, pro specializovaná pracoviště velkosériová a hromadná výroba.  

 

1.3 Výrobní proces 

 
Předními parametry organizace výroby je čas a prostor. Při organizování výroby jde o funkční 

uspořádání výrobních činitelů v čase  a v prostoru, aby přeměna vstupních materiálů v hotový 

výrobek proběhla ekonomicky efektivně.  

 

Výrobní proces se skládá z operací[4]: 

- technologických 

- netechnologických 

 

Z hlediska přeměny zdrojů na výrobky a sluţby jsou rozhodujícími technologické činnosti, 

které přímo a bezprostředně přibliţují pracovní předmět ke konečnému výrobku. 

Netechnologické činnosti mají druhořadý význam. Vyznačují se tím, ţe nevytvářejí hodnotu.  

 

Výrobní proces lze rozčlenit na tyto skladebné prvky[4]: 

- dílčí výrobní pochody 

- výrobní stupně 

- výrobní operace 

- pracovní pohyby 

 

Dílčí výrobní pochody[4]: 
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- předzhotovující (výroba základních dílů) 

- zhotovující (předmontáţ) 

- dohotovující (montáţ) 

 

Výrobní stupeň je část dílčího výrobního pochodu, která se zpravidla poutá k jednomu místu, 

např. agregátu, dílně apod. Pro vznik výrobku je zásadní ten stupeň, na němţ probíhá celý 

technologický proces nebo jeho rozhodující část. Takový stupeň nazýváme základním. 

Ostatní stupně jsou pomocné.  

Stupeň, který má nedostatečnou propustnost a zpomaluje ve výkonu stupeň základní, 

nazýváme úzkým stupněm. Na stupni probíhá jedna nebo více operací. Výrobní operace je 

celistvou částí výrobního procesu, která se vyznačuje jednotou znaků.  

 

Součástí výrobního procesu jsou i přestávky různého druhu[4]: 

 technicky nutná (nedokonalost výrobního zařízení) 

 technologicky nutná (např. přestávka při řízeném válcování)  

 organizačně nutná (nesynchronnost pochodu)  

 prostoj – způsobený vyšší mocí nebo zaviněný pracovníkem 

 

1.3.1 Výrobní cyklus, takt, výkon pochodu 

 
Tak jako nemůţe být přerušena spotřeba, musí se trvale a pravidelně opakovat i výroba. Proto 

má výroba cyklický charakter. Čas od vzniku poţadavku zákazníka aţ po dodání výrobku 

zákazníkovi se nazývá průběţnou dobou výrobku.  
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Ta zahrnuje tyto fáze[2]: 

 zakázková fáze (přijetí a zpracování poptávky a její přeměna na zakázku) 

 příprava výroby (vývoj výrobku, příprava materiálu, příprava výrobního zařízení)  

 výrobní proces 

 distribuce výrobku (expedice, přeprava, skladování, prodej)  

 

U času výrobního procesu rozlišujeme dva základní pojmy[2]: 

 výrobní cyklus 

 výrobní takt 

 

Výrobní cyklus je doba od začátku první operace aţ po ukončení poslední operace, kdy je 

získán hotový výrobek. Tento čas je rozhodující z hlediska zákazníka, protoţe je významný 

pro uspokojení jeho poţadavku (termín dodání). S výjimkou individuální (kusové) výroby, 

kdy vyrábíme jeden kus se výroba zpravidla opakuje (dávková, sériová výroba). Výrobní 

cyklus se můţe opakovat s přestávkami mezi cykly (periodický, diskrétní proces) nebo bez 

přestávek (spojitý, kontinuální proces).  

 

Výroba patří mezi komplikované činnosti, které prakticky nemohou proběhnout od začátku aţ 

do konce na jednom pracovišti (zařízení). Tím se dostáváme k prostorovému uspořádání 

výrobního procesu. Z tohoto pohledu dělíme výrobní pochody na jednostupňové nebo 

vícestupňové. Na obr. 1 je znázorněn (dva po sobě jdoucí cykly) třístupňový cyklický pochod 

s překrytím cyklů.  
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Obr. 1 Třístupňový cyklický pochod s překrytím cyklů.  

 

1.4 Výrobní operace 

 

Výrobní operace jsou základními částmi výrobního procesu. Jsou výchozí základnou pro 

organizaci a řízení výroby. V důsledku technického vývoje dochází postupně k nahrazování 

lidské práce prací strojů, výrobních zařízení, případně aţ plně automatizovaných výrobních 

mechanismů a systémů.  

 

Z hlediska účasti lidského činitele na výrobním procesu, členíme výrobní operace na[4]: 

 ruční 

 strojně ruční 

 strojní  

 nástrojová 

 automatizovaná 

 

p 

     r c 

c 

čas 

I 

 
 

II 
 
III 

 

 c - cyklus 

 p - překrytí cyklu 
   stupně pochodu 

    I, II, III 

r - takt pochodu 
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Ruční operace provádí pracovník nebo skupina pracovníků bez pomoci mechanické síly s 

pouţitím jednoduchých nástrojů. (Ruční montáţ, zámečnické a klempířské práce, různé 

dokončovací práce, a pod.).  

Strojně ruční operace se provádějí na strojích, ale při současném působení fyzické síly 

pracovníka (ruční svařování, vrtání na stolní vrtačce, a pod.)  

Nástrojové operace probíhají ve speciálních agregátech v nichţ na objekt působí chemikálie 

nebo různé druhy energií. Pracovník pouze vkládá materiál a odebírá produkty, pozoruje a 

reguluje průběh a trvání výrobních operací.  

Automatizované operace se provádějí přímým působením automatických strojů a přístrojů na 

pracovní předmět bez přímého zásahu člověka.  

 

1.5 Technická příprava výroby 

 
Technická příprava výroby je soubor vzájemně spjatých činností v podniku, jejichţ cílem je 

připravit technicky a ekonomicky výhodný a efektivní plán výrobku, technologie a organizace 

jeho výroby.  

 

Technická příprava výroby je předpokladem pro[4]: 

 zahájení nové výroby 

 zavádění nových výrobků 

 zavádění progresivnějších technologií 

 zdokonalování stávajících výrob (inovace) 

 

Úkoly technické přípravy výroby vyvolává výzkum trhu a průzkum potřeb. Její konkrétní 

obsah je zcela závislý na druhu a rozsahu výroby, na stupni sloţitosti, novosti a 

technologickém rázu konstrukce předmětu, který má být vyráběn na výrobní struktuře závodu.  

 

Obecně se technická příprava výroby skládá[4]: 

 z konstrukce nových a zdokonalování 
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 z vypracování a zdokonalování výrobních postupů 

 z konstrukce a zhotovení nářadí 

 z vyzkoušení a seřízení navrţených výrobních postupů 

 

Technická příprava výroby má vliv na efektivnost připravované výroby. Je proto tedy vhodné 

plánovat a dohlíţet na její průběh. 

 

Výstupem technické přípravy výroby je technicko-ekonomická dokumentace, která musí 

zajistit[4]: 

 konkurenceschopnost výrobku 

 efektivní průběh vlastní přípravy 

 vlastní výrobní proces 

 spokojenost uţivatele (jakost, servis) 

 

1.5.1 Příprava výroby 

 
Příprava výroby zahrnuje řadu činností, které musí být v podniku vykonány před započetím 

výroby. 

 

Sleduje tyto cíle[2]: 

 1. Jak být rychlejší neţ konkurence?  

 2. Jak lépe uspokojit zákazníky? 

 3. Jak vyrábět hospodárněji?  

 

Výrobu je třeba připravit tak, aby byly dány do souladu poţadavky trhu s výrobními 

moţnostmi podniku. 
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Náplň přípravy výroby[2]: 

1. Stanovení tendencí ve spotřebě výrobku, na jehoţ produkcí se chce podnik zaměřit. 

Nástroje k tomu jsou marketingové průzkumy trhu mezi zákazníky, interview, pozorování 

uţivatelů při pouţívání výrobku apod.  

2. Shromaţďování poznatků a podkladů k navrţení a ověření koncepce výrobku, coţ zahrnuje 

výzkum, vývoj výrobku aţ po zhotovení vzorku, modelu.  

3. Konstrukční a projektová příprava výroby (zhotovení prototypu a jeho testování).  

4. Technologická a materiálová příprava.  

5. Organizační, ekonomická a plánovací příprava výroby.  

6. Osvojení a náběh výroby.  

 

Po zahájení výroby se předpokládá trvalé zlepšování výrobku. Shrnutí uvedených činností 

představuje projekt zavedení nového výrobku – inovační projekt. Součástí přípravy výroby 

musí být i ekonomické hodnocení celého projektu nové produkce. 

V podmínkách trhu zákazníka, přebytku výrobních kapacit a hyperkonkurence , musí být cena 

budoucích výrobků východiskem kaţdého inovačního projektu. Cena budoucích výrobků je 

horní mez, přes kterou se náklady nového výrobku nesmějí dostat.  
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2 AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE 

 

Automatická identifikace je zaloţena na vyuţití pasivních, popřípadě i aktivních prvků 

procházejících logistickým řetězcem k přenosu s nimi souvisejících informací mezi články 

logistického řetězce[1]. 

 

V systémech automatické identifikace rozlišujeme[1]:  

označení (např. potisk čárovým kódem), nosič označení (výrobek, díl, obal, visačku, 

samolepící etiketu, magnetickou pásku, transpondér apod.), který je buď totoţný s objektem 

označení nebo je k němu fyzicky vázán a objekt, jímţ můţe být výrobek, díl, výrobek ve 

spotřebitelském obalu, základní či odvozená manipulační jednotka, resp. přepravní nebo 

dopravní prostředek apod. Snímacím zařízením je označení (kód) na nosiči (objektu) přečteno 

a převedeno do podoby vhodné pro návazné zpracování. Vyhodnocovací jednotka identifikuje 

objekt, resp. převede přečtené označení do podoby srozumitelné člověku. Komunikace 

v systémech automatické identifikace můţe být monologová (jsou- li pouze čtena data) – 

v tomto případě lze označení provést v rámci systému (např. u čárového kódu výstupní 

tiskárnou na etiketu) nebo externě (při výrobě a potisku obalu) – anebo dialogové (kde jde o 

výměnu dat mezi programovatelným nosičem, např. aktivním štítkem – transpondérem a 

snímacím zařízením); další součástí systému je proto programová jednotka, ukládající data 

(označení, kód) na programovatelný nosič označení.  

 

Oblastmi praktického uţití automatické identifikace jsou[1]: 

 záznam, identifikace a vyhledávání informací: informace vyplývající z přečtených 

identifikačních symbolů a výsledků dané činnosti (například záznamu jízd vozidel, 

záznamů o stavu pracovních operací apod.) je zaznamenána a uloţena pro budoucí 

pouţití. Při identifikaci a vyhledání je informace odvozena pouze z identifikačních 

symbolů (zdroj informace je zcela obsaţen v identifikačním symbolu) a po jejím 

záznamu nenásleduje bezprostředně ţádná další činnost;  

 identifikace a vyhledávání předmětů: nevyhledává se pouze informace, ale spolu s ní i 

objekt (nejčastěji díl pro montáţ nebo nástroj, ale také třeba dokument nebo technický 

výkres); 

 identifikace míst: informace slouţí k orientaci v prostoru (například při vyhledávání 

určené pozice pro uloţení kontejneru na ploše sloţiště ve velkém terminálu);  
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 kontrola stavů: informace je odvozena pouze z identifikačních symbolů. Typickou 

oblastí vyuţití je skladové hospodářství (kontrola stavu zásob ve skladech). Po 

kontrole stavu můţe bezprostředně následovat činnost spojení s objektem identifikace 

(inventarizace zásob nebo vyskladnění a řízení pohybu po výrobním závodu, dodávka 

JIT, pohyb po skladu, obchodním domu apod.); 

 sledování a řízení procesů : informace je odvozena z činností a identifikačních 

symbolů, návazně se můţe uskutečnit řídící činnost. Typickou oblast vyuţití je 

výroba, zejména automatizovaná, kde automatická identifikace probíhající v reálném 

čase přímo řídí výrobní operace; jinou oblastí jsou distribuční centra, třídění zásilek na 

poštách, vyřizování objednávek, kompletace a expedice v automatizovaných skladech, 

manipulace se zavazadly cestujících na letištích a další. Vyuţití automatické 

identifikace pro sledování a řízení procesů se velmi dynamicky rozvíjí;  

 transakční procesy: informace se odvozuje buď pouze z identifikačních symbolů, nebo 

ze symbolů a činnosti; navazovat můţe činnost, která se týká peněz nebo hodnot, které 

mění svého majitele. Typické vyuţití je v maloobchodě (pokladní terminály 

v prodejnách) nebo v aukci (čerstvých potravin, květin apod.). Na rozdíl od řízení 

procesů, které představuje uzavřený okruh, transakční procesy jsou otevřeným 

okruhem zahrnujícím několik subjektů (organizací).  

 

Automatická identifikace je zaloţena na pěti principech[1]: 

1. optickém, kdy se snímá světlo odraţené od obrazového kódu osvětleného zdrojem ve 

viditelném nebo neviditelném spektru; tento princip má největší význam a na aplikacích 

automatické identifikace v praxi v 90. letech 20. století se podílel zhruba 84%; je také 

nejlevnější; 

2. radiofrekvenčním, kdy se vysílá radiofrkvenční signál vyvolávající odpověď speciálního 

štítku (transpondéru); podíl tohoto principu dosahoval koncem 90. let asi 9%, jedná se však o 

nejrychleji se šířící princip automatické identifikace; očekává se, ţe časem vytlačí optický 

princip; 

3. induktivním, který je obdobou radiofrekvenčního principu s tím rozdílem, ţe přenos 

kódovaných dat mezi snímačem a štítkem je elektromagnetickou indukcí na malou 

vzdálenost; 

4. magnetickém, se čtením informace zakódované do magnetického prouţku na kartě nebo do 

čipu pomocí snímací hlavy; 
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5. biometrickém, a to buď hlasovém, s rozeznáváním vybraných slov či normálně mluvené 

řeči, nebo na bázi otisků prstů a dalších; biometrického principu se uţívá k identifikaci osob, 

zpravidla v souvislosti s ochranou vymezeného systému či prostoru; v rámci systémů 

automatické identifikace je nejnákladnější.  

 

V současné době se pouţívají tyto technologie automatické identifikace[1]: 

 čárových kódů (bar coding),  

 písma OCR (Optical Character Recognition), 

 radiofrekvenční (Radio Frequency Identification, RF/ID),  

 induktivní, 

 magnetického inkoustu (Magnetic Ink Character Recognition, MICR),  

 plastikových karet s magnetickým prouţkem (magnetic stripe),  

 paměťových karet (smart card),  

 dotykové, 

 biometrické, 

z nichţ pro logistickou praxi mají největší význam první tři.  

 

Pro technologii čárových kódů existuje téměř 300 kódů, lišících se pouţitou metodou 

kódování při záznamu dat, skladbou záznamu a jeho délkou, hustotou záznamu a způsobem 

zabezpečení správnosti dat.  

 

Jsou to[1]: 

 lineární kódy (1D, licence plates), s informacemi kódovanými v jedné rovině (tvořené 

jednou řadou čar a mezer), a to číselné (zejména kódy UPC, EAN, ITF), číselné se 

zvláštními znaky (např. Codobar) a alfanumerické  

 dvojdimenzionální kódy (2D), s horizontálním a vertikálním záznamem dat, buď 

víceřadové (zahuštěné lineární – stacked linear, například kódy 16K, PDF 417) nebo 

maticové (matrix, block, například Data Matrix, Maxi Code) 

 třídimenzionální kódy (3D), prostorové. 

 

Mezinárodní rozšíření technologie čárových kódů vedlo k vytvoření celosvětového 

standardizovaného systému EAN.UCC pro kódování zboţí (sluţeb), organizací a 

distribučních jednotek. Systém EAN.UCC vznikl v roce 1998 pod patronací mezinárodních 
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nevládních organizací EAN International (spravuje systém European Article Numbering, 

EAN, zavedený v Evropě od roku 1977) a Uniform Code Council, Inc. (UCC) (spravuje 

systém Universal Product Code, UPC, uţívaný v USA a Kanadě od roku 1973).  

 

Evropský systém číslování (EAN), vyvinutý Joe Woodlandem, který vynalezl první systém 

čárového kódu, umoţňuje pár číslic navíc a stává se široce pouţívaným[14]. 

 

Systém EAN.UCC, kromě toho, ţe jako standardizovaný systém zaručuje pouţitelnost na 

kterémkoliv místě světa (účastní se jej 98 členských zemí – členem je i EAN Česká 

republika), je univerzální, tzn., ţe je vyuţitelný v jakémkoliv oboru, přičemţ jeho unikátní 

identifikátory vylučují, ţe by například různí výrobci označovali své výrobky stejným kódem 

(na systému participuje více neţ 850 tisíc uţivatelů; v České republice se uţivatelé do 

systému zapojují přihlášením u EAN ČR – uţivatelem můţe být jakákoliv právnická či 

fyzická osoba se sídlem na území České republiky, která se dobrovolně zaváţe dodrţovat 

organizační, metodické a technické podmínky systému).  

 

2.1 Druhy snímačů čárových kódů 

 

Ke snímání čárových kódů v systému EAN.UCC jsou běţně vyuţívány[1]: 

1. ruční tužkové snímače, nejjednodušší a nejlevnější zařízení pro kontaktní snímání nepříliš 

velkou rychlostí a jejich ruční a stacionární obdoba – snímače s pevným paprskem, 

2. stacionární štěrbinové snímače  z plastikových karet, 

3. CCD snímače pro bezkontaktní (na vzdálenost aţ cca 10cm), event. kontaktní snímání, 

ruční (výhodné například pro identifikaci skladovacích jednotek) i stacionární (běţné u 

pokladních terminálů v maloobchodě), které jsou velmi rozšířeným a poměrně levným 

řešením, 

4. laserové snímače pro bezkontaktní aktivní snímání (na vzdálenosti od řádově desítky 

centimetrů aţ po cca 10 metrů), ruční (často integrované s terminály a s radiofrekvenční 

datovou komunikací) nebo stacionární, s velkou rychlostí snímání a se schopností 

identifikovat objekty z různých úhlů, avšak poměrně drahé.  
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Při výběru příhodné technologie automatické identifikace musíme zváţit[1]: 

 jestli automatická identifikace bude vyuţita v mezinárodních logistických řetězcích 

nebo jen uvnitř podniku 

 kde má být praktické vyuţití dané automatické identifikace  

 jaká kritéria jsou vyţadována (rozsah kódovaných dat, kapacita nosičů, velikost ploch 

a moţné umístění nosičů označení, vztah k označovaným objektům, 

programovatelnost nosičů, spolehlivost identifikace),  

 v jakém pracovním nebo technologickém prostředí bude dané značení vyuţito a za 

jakých provozních podmínek 

 jaký bude rozsah vyuţití 

 jaké budou náklady budou spojeny s pořízením a provozováním automatické 

identifikace 

 

Snímače čárových kódů se skládají ze skeneru, dekodéru (buď vestavný nebo externí) a 

kabelu, který slouţí k připojení snímače a počítače. Vzhledem k tomu, ţe snímače čárových 

kódů pouze zachycují, převádějí a zasílají z čárového kódu čísla nebo písmena do počítače, 

z toho důvodu  tento počítač musí mít uzpůsobený software[15]. 

 
Ruční tuţkový snímač čárového kódu se skládá ze světelného zdroje a foto-diody, které jsou 

umístěny vedle sebe ve špičce snímacího zařízení. Chcete- li číst čárový kód, musíte snímat 

čárové kódy  špičkou tuţkového snímače ustáleným pohybem. Foto-dioda měří intenzitu 

světla odraţeného zpět do světelného zdroje a vytváří křivku, která se pouţívá k měření šířky 

a vzdálenosti taktu. Tmavé čáry v čárových kódech pohlcují světlo a bílá místa odráţejí světlo 

tak, ţe foto-diody vytvoří přesnou kopii čárového kódu, která se přenese do čtečky. Tento 

způsob načítání skeneru můţeme ztotoţnit s Morseovou abecedou, kdy jsou dekódovány 

tečky a čárky [12]. 

 

2.2 Tisk čárových kódů[5] 

 
Aby bylo moţno čárový kód správně přečíst, je nutno zajisti dostatečnou kvalitu tisku těchto 

kódů. Dále je třeba dbát na pouţití správného materiálu pro tisk čárového kódu. Ne všechny 

materiály jsou pouţitelné pro označování celků, které jsou vystaveny různým povětrnostním, 

teplotním a chemickým vlivům. Pouţití materiálu, který není schopen těmto podmínkám 

vzdorovat, by vedlo k znehodnocení kódu a nebylo by umoţněno jeho správné dekódování.  
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2.3 Výhody identifikačních systémů 

 
Jako priorita čárových kódů se nejčastěji uvádí výrazně menší pracnost a větší rychlost 

zadávání dat. Obvykle je zde uvaţována průměrná rychlost vstupu dat (počtu zadaných 

znaků) ve srovnání s rychlostí písařky nebo operátora. Důleţitá je ale i rychlost sejmutí 

jednoho kódu, četnost opakovaného čtení (obvykle se uvádí v řádu desítek čtení za sekundu, 

např. 30) nebo časový odstup mezi čtením. Některé snímače jsou schopné sejmout kód i při 

vysoké rychlosti pohybu[9]. 

 

Významnou výhodou čárových kódů je snadnost pořízení kódových obrazců a jejich velmi 

nízká cena – v podstatě se jedná o vytištění a nalepení štítku. Někdy je čárový kód tištěn 

přímo na obal v průběhu výroby, např. potiskem krabic se zboţím na výrobním pásu. Cena 

kódu je nulová, pokud je součástí potisku obalu (coţ je u většiny potravinářských výrobků).  

 

Tisk čárových kódů podporují textové editory a grafické programy a lze je pořizovat i bez 

náročného vybavení jako součást textu nebo obrázků. 

Snad největším ziskem je spolehlivost čtení. Uvádí se, ţe kvalifikovaný a soustředěný 

operátor udělá v průměru jednu chybu na 300 úderů (znaků). Při čtení čárových kódů se 

chyba  vyskytuje řádově po milionech aţ desítkách milionů sejmutých znaků (podle typu 

kódu a způsobu snímání). Většina kódů se vyznačuje detekční schopností (obsahují kontrolní 

znaky) a jsou schopné chybu čtení rozpoznat. Některé kódy mají navíc schopnost být přečteny 

i s poškozeným kódovým obrazcem (někdy aţ do 50 % chybějící části).  

 

Nosiče čárových kódů mohou být z velmi odolných materiálů, kódové obrazce mohou být 

pořízeny přímo na povrchu materiálu označované součásti např. při přímém označování 

součástí (Direct Part Marking – DPM), vyleptané, vyraţené nebo vypálené laserem (obr. 1). 

Mohou tak vzdorovat i velmi nepříznivým podmínkám, např. kyselinám, chemickým a 

povětrnostním vlivům, vysoké teplotě nebo mrazu. Přitom můţe být snímač umístěn v 

podstatně příznivějším prostředí neţ identifikované objekty.  

 

V lakovnách se někdy pouţívají velké plechové štítky, v nichţ je vysekán hrubý kódový 

obrazec, čitelný i po vynoření z barvy. Čárové kódy se typicky umisťují na rovinných 
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plochách a obvykle se čtou z úhlu blízkého čelnímu pohledu. Některé snímače ale pracují s 

dostatečnou hloubkou ostrosti a dovolují přečíst kód ze šikmo natočené nebo z nerovné 

plochy (např. na láhvi nebo válcové plechovce).  

 

Ve zvláštních případech se pouţívají neviditelné (černé) kódové obrazce, rozlišitelné jen v 

infračerveným světle, které nelze obvyklými přístroji číst ani kopírovat. Pro mimořádné 

poţadavky na utajení lze kódový obrazec transformovat do hologramu tak, aby byl čitelný aţ 

z virtuálního prostorového obrazu hologramu. Omezením čárových kódů je skutečnost, ţe je 

lze číst jen na přímou viditelnost od snímače, na nevelkou vzdálenost a pouze pod určitým 

sklonem. Nelze je například pouţít pro identifikaci veškerého zboţí v nákupním košíku naráz. 

Zboţí je třeba vhodně uspořádat a postupně číst.  

 

Mezi výhody pouţití bezdrátových technologií patří zvyšování rychlosti přenosu dat, real-

time přenos dat, vzdálený monitoring zařízení a upozornění, flexibilní instalace dálkového 

zařízení, a široké pokrytí oblastí. Kromě toho mohou bezdrátové technologie proniknout do 

oblastí, kde kabely nejsou schopny dosáhnout, šetří náklady na kabely. Přijetím bezdrátové 

technologie, průmyslové aplikace jsou schopny těţit z větší všestrannost [11]. 

 

Aby byl systém označení čárovým kódem úspěšný, závisí to na celé řadě faktorů. Je důleţité 

zhodnotit a definovat prostředí, ve kterém má být čárový kód pouţit, jak se budou data sbírat, 

a také je třeba otestovat čárový kód za nejhorších podmínek s hodnocením navrhovaných 

postupů pro sběr dat [13].  



21 

3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 
 

Strojírny Třinec, a.s.  

 

Společnost Strojírny Třinec, a.s. je strojírenskou firmou s dlouholetou tradicí výroby 

technologických celků a ocelových konstrukcí, strojních součástí, dílů hutních válců a 

výrobků komponentů ţelezničního svršku. Svou činnost provádí s ohledem na systém řízení 

jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2000 a environmentální systému 

ČSN EN ISO 14001.  

 

Strojírny Třinec, a. s. je stoprocentní dceřinou akciovou společností Třineckých ţelezáren, a.s. 

Společnost vykonává samostatnou vývojovou, výrobní a obchodní činnost.  

 

Charakterem technologického vybavení a struk turou kvalifikace výrobního týmu je společnost 

zaměřena na kusovou, malosériovou výrobu strojních zařízení od jednoduchých náhradních 

dílů přes hutní válce do 40t, sloţité investiční celky aţ po hromadnou a velkosériovou výrobu 

upevňovacích prvků ţelezničního svršku – drobného kolejiva. Pro zajištění nezbytných funkcí 

obsahuje další standardní odborné a správní útvary.  

 

Informační systém výroby se děje v modulárním systému SyteLine. Systém ERP SyteLine byl 

do ostrého provozu v Mechanických dílnách zaveden v roce 2002. Tento systém se vyznačuje 

propracováním plánu výroby s vazbou na účetnictví v programu SAP. Silnou stránkou tohoto 

systému je vyspělé systémové řešení zaměřené speciálně na řízení, pokročilé plánování a 

rozvrhování výroby (APS).  

3.1 Řízení jakosti společnosti Strojírny Třinec, a. s. 

 

Akciová společnost je drţitelem certifikátu systému řízení jakosti EN ISO 9001:2000. Útvar 

řízení jakosti se zaměřuje na činnosti k zajištění kvality výrobků dle poţadavků zákazníka. 

Systém řízení jakosti obsahuje veškeré činnosti, kterými se akciová společnost zabývá – od 

marketingu přes vývoj, přípravu výroby, výrobu, zajišťování kontrolní činnosti, expedici a 

servis. Odbor provádí i činnosti spojené se zajišťováním státního zkušebnictví a školení 

pracovníků v oblasti řízení jakosti 
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3.2 Historie společnosti 

 

Společnost Strojírny Třinec, a. s. vznikla teprve 1.4.1997, která se vyčlenila z bývalé divize 

D3 – Strojírenská výroba, a. s. z TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN a. s. Ale postupný vznik 

tohoto podniku lze datovat jiţ od 19. století. Respektive roku 1885 došlo k vybudování 

Mechanické dílny, která slouţila jako údrţba pro všechny provozy.  

 
Postupně docházelo k rozšiřování závodu Mechanických dílen, kdy se roku 1893 přistavěla 

kovárna. 

 

Během období dvou světových válek, se výroba soustředila na plnění vojenských zakázek. A 

po II. Světové válce dochází ke znárodnění Třineckých ţelezáren, a. s. Ve čtyřicátých aţ 

padesátých letech 20. století dochází k postavení provozu Drobné kolejivo a následné 

přemístění do nové budovy. V sedmdesátých letech dochází k výstavbě soustruţny válců a 

opravny vagónů. Roku 1991 vzniká divize D3 – Strojírenská výroba a roku 1997 se stává 

dceřinou společností Třineckých ţelezáren, a. s. pod názvem TŢ – strojírenská výroba, a. s.  

 

V roce 2005 dochází ke konečnému názvu společnosti Strojírny Třinec, a. s.  

 

 

3.3 Výrobní program 

 

Výroba společnosti Strojírny Třinec, a. s. je situována do čtyř provozů:  

 

 mechanické dílny 

 drobné kolejivo 

 soustruţna válců 

 konstrukce a vývoj 

 

Mechanické dílny – soustruţení, vyvrtávání CNC a NC, hoblování, broušení, obráţení, 

frézování, tváření a lisování, stříhání a řezání, ohraňování, ohýbání, zkruţování, povrchové 

úpravy, tryskání, svařování, pálení, elektroerozivní řezání 
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                             - výroba: zařízení pro válcovny, kontilití, koksovny, vysoké pece, strojní 

součásti, náhradní díly, mostní konstrukce, haly  

 

Drobné kolejivo – svařování pilových pásů, řezání, stříhání, vrtání frézování  

                           - výroba: důlní kolejivo, svěrky, spojky, podkladnice, výroba  kruhových 

výstřiţků 

 

Soustružna válců – frézování, broušení, soustruţení, řezání 

                            - výroba: broušení hutních polotovarů, opracování ţelezničních dvojkolí, 

oprava vagónů pro TŢ, a. s., oprava drapáků  

 

Konstrukce a vývoj – zaměřuje se na tvorbu, vývoj a zpracování dílenské výkresové 

dokumentace, modelování výrobků, reprografické práce  

 

Výrobní program – popis: 

- velkosériová výroba komponentů pro ţelezniční svršek  

- kruhové výlisky 

- kusová a malosériová strojírenská výroba strojních dílů charakteru náhradních dílů  

- hutní technologické zařízení, robotizační prostředky 

- svařování ocelové konstrukce, zvedací zařízení, tlakové nádoby, mostní konstrukce  

- volně kované výkovky 

- výroba a renovace válců 

- tryskání a povrchové úpravy 

- výroba vzorků pro mechanické zkoušení kovů 

- broušení bram, sochorů a ostatních hutních polotovarů 

- opravy hutních a ţelezničních vozů 

- projekční a konstruktérské práce  

- vývoj a výroba strojního zařízení 
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4 SOUČASNÝ STAV 

Pro strojírenskou kusovou výrobu je typické, ţe se zboţí nebo sluţba můţe vyrobit aţ po 

přijetí objednávky od zákazníka. Nejdříve však společnost Strojírny Třinec, a. s. obdrţí 

poptávku od zákazníka (obr. 2), pak obchodní oddělení vyhotoví nabídku (obr. 3) na 

poptávaný výrobek nebo výrobky. Pokud zákazník akceptuje danou nabídku, odešle 

objednávku společnosti Strojírny Třinec, a. s.  

Objednávku (obr. 4) zákazníka obchodní oddělení navede do programu SAP, takto vzniklou 

zakázku ze SAPu navede do SyteLine, kde zaloţí Výrobní příkaz a následně podklady 

výkresy (obr. 5) a specifikaci předmětu objednávky, kterou vypíše do vnitropodnikové 

objednávky. Výrobní příkaz zašle na oddělení přípravy výroby. Výkresový kusovník je na 

oddělení Rozpisu naveden do systému SyteLine a k jednotlivým poloţkám jsou přiřazeny 

materiály. Dále pak zakázka postupuje na oddělení technologie, kde se vytvoří výrobní 

postupy, postupy tepelného zpracování, dle potřeby detailní technologické postupy svařování, 

postupy povrchových úprav apod. Souběţně s tímto probíhá ověřování a zajišťování 

materiálů. 

 Materiál na výrobní postup se nám přímo ukáţe v programu SyteLine, pokud není 

poţadovaný materiál na skladě, pouţije se nejlépe moţná alternativa nebo se daný materiál 

objedná.   

Následně se takto zpracované výrobní podklady navedou do systému SyteLine, vytisknou se 

výrobní podklady (rozpisky, průvodky, výdejky materiálů) a předají na Střediskový plán. Ten 

provede rozplánování zakázky s ohledem na konečný termín zakázky, dostupnost materiálů, 

zjistitelnost eventuálních technologických kooperací, kapacitní vytíţení strojů apod. a předá 

výrobní podklady na Dílenský plán.  

Jestliţe se finální výrobek skládá z více dílů (coţ je ve většině případech), je nutné naplánovat 

operaci výroby pro kaţdý díl. Důleţité je také určit, kde se bude montovat jiţ konečný 

výrobek a který díl je hlavní, jelikoţ nemůţou být hotové vedlejší díly dřív, neţ bude hotový 

díl hlavní.  
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Dílenští plánovači zajišťují plnění jednotlivých operací zakázky dle rozplánování.  Kaţdý 

výrobek a polotovar má svou průvodku, kterou vydává dílenský plánovač. Tato průvodka je 

opatřena čárovým kódem.  
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Obr. 2  Poptávka zákazníka pro společnost Strojírny Třinec, a. s.  

 

Obr. 3  Nabídka společnosti Strojírny Třinec, a. s.  
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Obr. 4  Objednávka zákazníka pro Strojírny Třinec, a. s.  
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Obr. 5  Výkresová dokumentace. 
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V Mechanických dílnách společnosti Strojírny Třinec, a. s. opracovávají tyto výrobky a 

polotovary: 

 odlitky 

 svařence 

 výkovky 

 válcovaný materiál 

Kaţdý výrobek a polotovar má svou průvodku, kterou vydává dílenský plánovač. Tato 

průvodka je opatřena kódem, vidíme na obr. 6. Po skončení dané operace se kód průvodky 

označí pomocí čtecího boxu. Čtecí boxy jsou trvale umístěny v určitých místech Mechanické 

dílny. V systému SyteLine se ukáţe, ţe daná operace byla skončena a určí se počet 

normohodin dané operace. 
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Obr. 6   Operační průvodka.  
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 K pouţití mezi operacemi se pouţívá mezioperační průvodka. Tato mezioperační průvodka 

slouţí k pokynu, ţe výrobek můţe přejít na další pracoviště, pokud se tak uskuteční, je 

zničena mistrem dané směny. 

Finální montáţ výrobků se provádí v zámečnické skupině, ke konečné montáţi dochází aţ po 

výrobě všech příslušných dílů. Jako poslední bod operace je vţdy kontrola, pracovníci 

kontroly převezmou výrobek a zkontrolují. Jakmile se výrobek odhlásí, tedy čárový kód 

průvodky bude načten do systému SyteLine pomocí čtecího boxu, systém vydá příkaz na 

převoz. Počet odhlašovacích boxů v Mechanické dílně je čtyři a jsou umístěny v blízkosti 

stanoviště mistrů (obr. 7). 

 

Obr. 7  Umístění odhlašovacích boxů v Mechanické dílně.  

Pro lepší pochopení materiálového toku v Mechanické dílně rozepíšu podrobněji výrobu 

podloţky D 280/195 X 4, procházející jednotlivými pracovišti Mechanické dílny, pro lepší 

orientaci jsem uvedla mapu Mechanických dílen (obr.8). Na obrázku vidíme, přes která 

pracoviště výrobek přechází.  



32 

 

Obr. 8.  Materiálový tok výrobku podloţka D 280/195 X 4.  

Výrobek podloţka D 280/195 X 4 se vyrobí z materiálu - plech tlustý hladký 4x1500x3000 

S355. Tento materiál vychází z pracoviště oddělení materiálu, krok č.1 (vidíme na obrázku č. 

8), kde dochází k pálení plasmou. Dále následuje krok č.2, kde je polotovar převezen do malé 

úpravny, zde dochází k soustružení, po této operaci je polotovar uzpůsoben k rýsování (krok 

č. 3). Nyní můţe jít polotovar na vrtání – krok č. 4. Následuje krok č.5, ten provádí 

zámečnická skupina, zde dochází ke kontrole a dohotovení výrobku. Posledním krokem č. 6 

je expedice – výrobek podloţka D 280/195 X 4 je jiţ hotový a je uzpůsobený k expedici.  

Výrobek podloţka D 280/195 X 4 je jednodušší příklad toku materiálu v Mechanických 

dílnách společnosti Strojírny Třinec, a. s. Tento výrobek jsem si vybrala pro lepší nastínění 

toku materiálu. Pro rozmanitost a sloţitost výroby uvedu ještě jeden příklad, který má více 

výrobních postupů. Jedná se o výrobu objímky, průvodku toho výrobku můţeme vidět výše 

na obr. 6.    

Výchozím materiálem na výrobu objímky je výkovek a jako další materiál k výrobě objímky 

bude pouţitý drát svařovací UTP 134N  D 1,2. Jako u prvního příkladu, tak i u výroby 

objímky uvedu mapu Mechanických dílen spolu s vyznačenou trasou výrobu tohoto výrobku 

(obr. 9). 
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Obr. 9  Materiálový tok výroby objímky. 

Operace číslo 1 znamená kontrolu vstupního polotovaru, jelikoţ výchozím materiálem výroby 

objímky je výkovek, který musí být dovezen do Mechanické dílny. Následuje operace č.2 – 

kontrola stavu, rozměrů a přídavků pomocí soustružení – karusel.  

Pro následné další opracování je nutný krok č. 3, a to je tepelné zpracování (zušlechťování). 

Po tepelném zpracování navazuje kontrola (krok č. 4), ta dává pokyn k dalšímu výrobnímu 

postupu, coţ je znovu soustružení. Tyto kroky (č. 3, 4, 5) jsou součástí hrubování na rozměr.  

Dalším krokem č. 6 dochází k rýsování a k následnému o opracování – obražení (krok č. 7). 

Krok č. 8 jsou zámečnické práce, od zámečnické skupiny putuje polotovar do svařovny, kde 

dochází k navařování (krok č. 9) – následuje kontrola (krok č. 10). Krok č. 11 nám označuje 

tepelné zpracování – žíhání. Následuje znovu kontrola provedené výrobní operace (krok č. 

12). Jestliţe kontrola proběhla úspěšně, můţe být polotovar přemístěn do zámečnické skupiny 

(krok č. 13) a následuje krok č. 14 – externí kooperace. Polotovar je znovu přivezen ke 

kontrole (krok č. 15) ve velké úpravně, kde dochází k jeho soustružení na CNC strojích (krok 

č. 16), následuje rýsování (krok č. 17), opracování – obražení (krok č. 18), opracování – 
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vyvrtávačka (krok č. 19). Poslední kontrola (krok č. 20) předává výrobek do zámečnické 

skupiny (krok č. 21) a poslední fáze výrobního postupu je přesun hotové objímky do expedice 

(krok č. 22) 

4.1 Současný popis polotovarů a výrobků 

V současné době se pouţívá k popisu výrobků a polotovarů v Mechanických dílnách těchto 

nástrojů: 

 značení fixem (obr. 10) 

 

Obr. 10  Značení polotovarů pomocí fixu.  
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 značení raţením – raţení se většinou pouţívá u výkovků, jak vidíme na obr. 11 

 

Obr. 11  Značení výkovku pomocí raţení.  

 značení pomocí křídy – můţeme vidět na obr. 12 

 

Obr. 12  Značení polotovarů pomocí křídy.  
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 u hotového výrobku je pouţit štítek (obr. 13) 

 

Obr. 13  Značení výrobku pomocí štítku.  

Pro shrnutí se tedy pouţívá v Mechanických dílnách manuálního značení a identifikace 

výrobků a polotovarů.  

4.2 Nevýhody současného značení 

 chybí sledování pohybu výrobku 

 lehká odstranitelnost popisu – týká se především značení pomocí křídy 

 nejednotnost popisu 

 nečitelnost popisu 

 riziko špatného přesunu výrobků a polotovarů – nejčastěji dochází k záměně čísla 

pracoviště a čísla pracovního stroje  

 nynější systém je produktem určitého systému, který se stále ořezával – dochází ke 

kreativnosti lidí – tedy pracovníci si přizpůsobují systém podle svého  

 dohledávání materiálu – společnost vlastní více skladů 

 pouţívá se krátkodobých náhradníků pro převoz výrobků k uskladnění, kteří nejsou 

kvalifikování na tuto práci  

 a další 
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Inovační impulsy, které vedou ke změně systému, mají za cíl, aby nový systém splnil veškeré 

poţadavky a zamezil chybám a nevýhodám, které doposud přinášel dosavadní systém 

identifikace výrobků a polotovarů v Mechanické dílně.  
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ  
 
Návrh řešení se zaměřuje na změnu stávajícího způsobu značení na značení lepenými štítky 

s vyuţitím systému pro sledování a plánování výroby SiteLine 7. Na lepeném štítku bude 

čárový kód výrobního příkazu, který je stejný s čárovým kódem dané průvodky a také výrobní 

příkaz psaný arabskými číslicemi. Štítky budou tištěny po odhlášení dokončení práce či série 

a to pouze v případě potřeby. Předpokládá se vyuţití stávajícího menu aplikace odhlašovacích 

boxů (obr. 7). Všechny potřebné informace jsou načteny přímo z průvodky a není proto nutné 

další dotazování v programu SyteLine 7. Boxy budou muset být dovybaveny tiskárnou pro 

tisk štítků.  

5.1 Doplňující návrh řešení 

 
Pro lepší sledování pohybu polotovarů jednotlivými pracovišti navrhuji pouţití ručních 

snímačů u pracovišť. Ruční snímače by pro lepší manipulaci na pracovišti měly být 

bezdrátové, odolné a uzpůsobené pro podmínky, které panují ve strojírenském průmyslu. 

Ruční snímače navrhuji z tohoto důvodu, jelikoţ jde o kusovou výrobu a tedy i různorodost 

výrobků a polotovarů. Tato alternativa řešení navazuje na návrh lepených štítků.   

 

5.2 Systém práce  

 

Polotovar bude označen štítkem po dokončení práce na prvním pracovišti pomocí tiskárny 

uzpůsobené pro tisk štítků s čárovým kódem u odhlašovacích boxů. Pracovník bude vyzván, 

zda chce vytisknout štítek pro označení polotovarů a kolik kusů štítků si přeje vytisknout. 

Tyto štítky zamezí chybám, které mohou vzniknout při ručním popisování polotovarů.  

Po převozu polotovarů na další pracoviště jiţ nemusí pracovník znovu tisknout lepený štítek. 

Tento štítek je uzpůsoben k průmyslovému vyuţití, totiţ je moţné ho odlepit a znovu nalepit, 

pokud by daný štítek zamezoval správnému opracování polotovarů. Pokud by přece jen došlo 

k jeho zničení, stačí kdyţ pracovník zamíří k nejbliţšímu odhlašovacímu místu s tiskárnou a 

můţe znovu vytisknout daný štítek.  

Jakmile pracovník dokončí danou operaci, načte čárový kód pomocí ručního snímače, 

v systému se zaznamená čas odhlášení operace a umístí polotovar na úloţiště.  Z úloţiště bude 

polotovar přemístěn na další pracoviště.  
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5.3 Očekávané přínosy 

 
Dojde ke zlepšení toku informací mezi Mechanickou dílnou a oddělením plánu a přípravy 

výroby. Bude moţná přímá sledovanost výroby výrobků, coţ napomůţe k dodrţení plánu 

výroby. Přímo v počítači se ukáţe kterými pracovišti daný výrobek prošel nebo kde se 

momentálně nachází a kterými pracovišti bude teprve procházet.  

 

Tento návrh vytvoří určité standardy a zamezí neţádoucí tvůrčí schopnosti pracovníků. 

Zamezí se také nejednotnost popisu polotovarů a výrobků, sjednotí se grafický vzhled  

značení. Tím se odstraní chyby při značení výrobků způsobené lidským faktorem.  

Vyuţití navrhovaného systému je moţné i pro následnou expedici hotových výrobků.   

 

5.4 Ekonomické zhodnocení  

 

Vstupní investice se týká pořízení tiskáren, spotřebního materiálu pro lepené štítky, ručních 

bezdrátových snímačů a vhodného softwaru. Tyto vstupní investice budou postupem času 

navráceny. Nový způsob identifikace polotovarů a výrobků je schopen potencionálně zvýšit 

účinnost výroby, který napomůţe ke zjednodušení výroby a úspoře nákladů.  

 

Konečná vstupní cena zaleţí na rozsahu inovace v Mechanických dílnách společnosti 

Strojírny Třinec, a. s.  
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ZÁVĚR 
 
Inovační podněty vedou ke změně dosavadního značení výrobků a polotovarů v Mechanické 

dílně společnosti Strojírny Třinec, a. s. Dosavadní nevyhovující značení fixem, křídou, 

raţením nebo štítkem hotových výrobků a polotovarů jiţ neodpovídá nárokům na ně 

kladených. Impulsy, které vedou k nahrazení systému značení, mají za následek zefektivnění 

identifikace ve výrobním procesu. Navrhovaný systém lepených štítků by měl zamezit 

chybám, ke kterým dochází vlivem dosavadních metod značení.  

 

Tok informací je nezbytný pro plynulost komunikace ve výrobním procesu. Důsledkem je 

zlepšení vztahů organizační struktury firmy. Proto jsem navrhla přenosné čtečky čárových 

kódů, které napomůţou ke zrychlení toku informací mezi Mechanickou dílnou a oddělením 

pro plánování a výrobu.  

 

Navrţením nové identifikace výrobků a polotovarů a zavedení bezdrátových snímačů 

čárových kódů, dojde podle mého názoru ke přímé sledovanosti výrobků a polotovarů ve 

výrobním procesu. Tento návrh můţe napomoci k dodrţování plánů výroby, můţe zamezit 

ztráty polotovarů a výrobků, a tím sníţit rizika nesplnění termínu zakázky.  

 

Dosavadní systém značení výrobků je produktem starého systému, který si pracovníci 

přizpůsobili svým poţadavkům. Nový systém by měl zaručit určité dodrţování řádu a zabránit 

přílišné a nechtěné kreativitě pracovníků.  

 

Tato průběţná inovace je dobrým krokem vpřed. Společnost Strojírny Třinec, a. s. by měla 

zváţit tento návrh, aby byla schopna konkurovat ostatním společnostem nejen dnes, ale i 

v budoucnu. Jelikoţ investice do reálných inovací se v budoucnu vyplatí. 
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