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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobních dávek na lisovně v podniku 

Sungwoo Hitech s.r.o. Cílem práce je popis technologie tváření kovů se specializací na 

výroby lisovaných plechů a vytvoření programového prostředku pro nalezení optimální 

denní výrobní dávky s pouţitím daných střihových plánů tak, aby bylo docíleno co 

nejmenšího mnoţství odpadu. K výpočtu je pouţito lineární programování - simplexová 

metoda. Tato metoda je počítaná pomocí programu Řešitel v MS Excel. 

 

Annotation 

This thesis deals with the optimization of production of press shop in the 

company Sungwoo Hitech Ltd. The objective is to find the optimal dose of daily 

production with the use of the the cutting plans to obtain the least amount of scrap. For 

calculation is used linear programming - simplex method. This method is calculated by 

using the program Resolver in Microsoft Excel. 
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1. Úvod 

Má bakalářská práce se bude zabývat tématem „Optimalizace výrobních dávek 

na lisovně“ ve firmě, která lisuje a kompletuje části karoserií pro automobilový 

průmysl. Tato firma vyrábí několik typů aut a denně vyprodukuje tisíce jednotlivých 

dílů od kaţdého typu automobilu. Vzhledem k vyráběnému mnoţství bude zajímavé 

zjistit jak vhodně naplánovat výrobu den po dni tak, abychom nezastavili dodávky zboţí 

na další oddělení a přitom optimalizovali náklady na výrobu.  

 V práci jsou popsány principy tváření kovů za studena a způsoby úpravy kovů 

v průmyslu. Dále jsou zde popsány a vyuţity základy lineárního programování a také 

uvedeny podrobnosti o zvoleném způsobu optimalizační metody. 

V této práci se zaměřím na prvotní úpravu materiálu, a to na stříhání pomocí 

nástřihových plánů. Cílem bude nalezení optimální denní výrobní dávky pouţitím 

daných střihových plánů tak, abychom docílili co nejmenšího mnoţství odpadu.  

 

  



2 

 

2. Technologie tváření kovů 

Tváření je mechanické zpracování kovů, kdy působením vnějších sil dochází ke 

změně tvaru a materiál zůstává neporušen. Tváření se můţe provádět klidným 

působením sil (lisováním nebo válcování) a rázem (kováním). [6] 

Technologii zpracování kovů můţeme rozdělit například podle teploty. A toto 

zpracování můţeme dále rozdělit na zpracování za studena, za tepla a za polo ohřevu. 

V této práci se zaměříme na zpracování za studena. [8] 

 

2.1. Zpracování kovů za studena 

Tvářením za studena dochází ke zpevňování materiálu, zrna se deformují ve 

směru tváření a vytváří se textura. (Obrázek 2.1.) Mechanické hodnoty, jako je mez 

pevnosti a mez kluzu, se zpevněním zvyšují a taţnost klesá. Výhodou obvykle bývá 

vysoká přesnost rozměrů, kvalitní povrch a zlepšování vlastností zpevněním. 

Nevýhodou je obvykle nutnost pouţívat velké tvářecí síly, nerovnoměrné zpevňování a 

omezená tvárnost materiálu. [1] 

 

 

Obrázek 2.1. Změna tvarů zrn v důsledku tváření [6] 
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Tváření za studena se dělí: 

a) Tváření plošné – poţadovaného tvaru docílíme bez podstatné změny 

průřezu nebo tloušťky původního materiálu a mechanické vlastnosti se 

nezmění. Patří zde např. stříhání. [7] 

b) Tváření objemové – poţadovaného tvaru docílíme změnou průřezu 

nebo tvaru původního materiálu. Patří sem např. válcování, kování, 

taţení. [7] 

 

2.1.1. Tváření plošné 

Stříhání, je to nejrozšířenější operace tváření. Pojem stříhání zahrnuje postupné 

nebo současné oddělování materiálu. Pouţívá se při přípravě polotovarů (stříhání tabulí, 

svitků plechů, stříhání profilů, vývalků, apod.), na vystřihování součástek z plechu pro 

konečné pouţití nebo na výrobu jinými technologiemi. Kromě klasického stříhání 

existují také operace, které se nazývají podle způsobu odstraňování materiálu (např. 

děrování, vystřihování, ostřihování, přistřihování, atd.). [6] 

 

 

Obrázek 2.2. Svitky plechů připravené na stříhání 
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Střihadlo – je to nástroj, kdy horní nůţ se nazývá střiţník a spodní nůţ je 

střiţnice. Střihadlo můţe vykonávat různé operace a podle nich je můţeme rozdělit. 

Např. jednoduché, postupové, sloučené, sdruţené, postupové sdruţené. Dále jej 

můţeme rozdělit podle základní práce (stříhací, tahací, ohýbací, apod.), podle počtu 

výrobků (jednonásobné a vícenásobné) nebo podle druhu vedení (otevřené, s vodící 

deskou, s vodícími sloupky a se sdruţeným vedením). [6] 

Principem stříhání je oddělování částí materiálů pomocí střihadla. Tento princip 

je znázorněn na Obrázku 2.3.  

 

Obrázek 2.3. Princip střihadla [6] 

 

Při stříhání je velmi důleţité, aby rozmístění výrobků na plechu bylo co 

nejúspornější a tím se docílilo co nejmenšího odpadu (Obrázek 2.4.). Toto rozmístění 

výrobků se nazývá nástřihový plán (Obrázek 2.5.). Volba nástřihové plánu je závislá na 

tvaru a konstrukci výrobku. [6] 

 

    

Obrázek 2.4. Rozmístění výrobků na plechu [6]         Obrázek 2.5. Vzory nástřihového plánu [6] 
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2.1.2. Tváření objemové 

Tváření objemové je mechanické zpracování materiálu tlakem nebo tahem bez 

porušení. Jedná se např. o ohýbání, protlačování, rozšiřování, lemování, vyrovnávání 

nebo taţení. Toto tváření se stalo jedním ze základních technologických procesů 

v různých odvětvích průmyslu. [2] 

Pro objemové tváření se pouţívají tzv. lisy. Prováděná operace se nazývá 

lisování. 

Lis – stroj, který působí silou a tlakem na zpracovávané těleso. Obvykle slouţí 

k lisování za tepla a za studena. (Obrázek 2.6.) K vytvoření výsledného tvaru výrobku 

se v lisech pouţívají formy, které materiálu dávají tvar (Obrázek 2.7.). [9] 

 

 

Obrázek 2.6. Postupový lis 

 

 

Obrázek 2.7. Lisovací forma 
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Lisy můţeme rozdělit do několika skupin [3]: 

 podle vyuţívané energie, 

 ruční 

 noţní 

 mechanické 

 hydraulické 

 kombinované 

 podle počtu úkonů, 

 jednoduché 

 postupové 

 sloučené 

 sdruţené 

 podle stavby lisu, 

 horizontální 

 podle způsobu uţití. 

 

Spojíme – li několik jednoduchých lisů do jedné výrobní linky, vzniká nám 

postupový lis nebo tzv. tandemový. (Obrázek 2.8.) Princip tohoto lisu spočívá v tom, ţe 

budoucí výlisek prochází postupně přes jednotlivé operace, jako jsou prostřihnutí 

otvorů, vylisování tvaru, ohnutí atp. 

 

 

Obrázek 2.8. Schéma postupové linky 

  

1500 T 

1000 T 800 T 800 T 

Operace 1 

Operace 2 Operace 3 Operace 4 
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    Obrázek 2.9. Operace 1      Obrázek 2.10. Operace 2 

   

  

   Obrázek 2.11. Operace 3      Obrázek 2.12. Operace 4 

 

 Operace 1 – Lisování 3D tvaru výrobku 

 Operace 2 – Prostřihování, děrování, ostřihování 

 Operace 3 – Zpevňování povrchu výrobku a hran 

 Operace 4 – Finální stříhání, děrování malých děr, odstranění otřepů, 

dělení 

 

Kaţdá operace by měla mít stejnou délku trvání tzv. dobu taktu, aby byl dodrţen 

plynulý chod linky. Provoz takovéto linky je plně automatizovaný. Pohyb výlisků mezi 

jednotlivými lisy zajišťují roboti. Odebírání jiţ hotových výrobků mohou zajišťovat jak 

jiţ zmínění roboti tak i obsluha daného lisu. Vše záleţí na tom, jak je daný lis 

konstruován. 

  



8 

 

Lisování má široké vyuţití např. potravinářský průmysl, textilní průmysl, 

polygrafie a ve velké míře se vyuţívá ve strojírenském průmyslu např. automobilové 

součástky karoserie.  

 

3. Lineární programování 

Lineární programování patří mezi disciplíny tzv. operačnímu výzkumu. Je to 

aplikovaná matematická disciplína, která se rozvinula po 2. světové válce. O rozvoj této 

disciplíny se zaslouţil George Bernard Dantzig, který v roce 1947 objevil tzv. 

simplexovou metodu. [4] 

 

3.1. Pojem lineární programování 

Lineární programování definoval Ing. Jablonský [4] takto: „Lineární 

programování se zabývá řešením rozhodovacích problémů, jejichž podstatou je určení 

intenzit realizace procesů, které probíhají (nebo mohou probíhat) v daném systému tak, 

aby byly respektovány všechny podmínky, v rámci kterých mohou tyto procesy probíhat, 

a aby byl sledovaný cíl rozhodování splněn co nejlépe.“  

Zjednodušeně můţeme říct, ţe lineární programování je odvětvím optimalizace 

[10], kde se řeší nalezení maxima nebo minima lineární funkce n proměnných. [13] 

Název „lineární programování“ se skládá ze dvou slov. Slovo programování 

nemá nic společného s dnešním významem tohoto slova, tedy programování počítačů 

v programovacím jazyku. Zde má spíše význam jako plánování nebo vytváření scénářů 

budoucího vývoje. A slovo lineární nám sděluje, ţe všechny modelové vazby 

(matematické funkce) jsou lineární. [4] 

 

3.2. Typické problémy řešené lineárním programováním 

Velké mnoţství reálných problémů můţeme řešit pomocí lineárního 

programování. Uveďme si alespoň pár typických příkladů [11]: 
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 Optimální výrobní program – zde je několik druhů výrobních procesů 

a ty potřebují různé zdroje. Zdroje jsou omezené. Úkolem je taková 

produkce, která nám zajistí maximální zisk, ale zároveň bude respektovat 

zdrojová omezení. 

 Směšovací problém – úkolem je smíchání surovin v takovém poměru, 

aby měl koncový produkt nařízené sloţení. 

 Dopravní problém – zde je úkolem rozvoz zboţí od výrobců 

k zákazníkům s co nejmenšími náklady a s respektováním omezeních. 

 Distribuční problém – optimální plánování výroby 

 

3.2.1. Distribuční úlohy 

Distribuční úlohy patří mezi nejobvyklejší úlohy lineárního programování. Patří 

zde jiţ výše zmiňovaný dopravní problém anebo také obecný distribuční problém či 

přiřazovací problém [5]: 

Obecný distribuční problém – vzhledem k tomu, ţe mnoţství zdrojů a 

poţadavky odběratelů nejsou dány ve shodných jednotkách, je proto důleţité je nejdříve 

přepočítat a doplnit převodní koeficienty. 

Přiřazovací problém – tento problém spočívá v jednoznačném přiřazení dvojic 

ze dvou skupin tak, aby přineslo co nejlepší efekt. 

 

3.3. Ekonomický a matematický model úloh 

Ekonomický model popisuje pouze některé prvky zkoumaného systému a 

vzájemné vztahy mezi nimi. Je však důleţité, aby se vţdy jednalo o podstatné stránky 

systému ve vztahu k cílům zkoumání daného rozhodovacího problému, protoţe reálné 

modely většinou obsahují velké mnoţství (mohou to být stovky aţ tisíce) definovaných 

procesů a často i stejný počet faktorů, které tyto procesy ovlivňují. [4] 

 

Ekonomický model úlohy je určen slovním a číselným popisem řešeného 

problému.  Jednoduše jde o zadání slovní úlohy, která musí obsahovat: 
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 cíl analýzy, 

 popis procesů, 

 činitelé mající vliv na proces, 

 vztahy mezi procesy, činiteli a cílem. 

 

Kdyţ budeme chtít najít řešení zadané slovní úlohy, je potřeba sestavit 

matematický model, který odpovídá slovní úloze. Matematický model má stejnou 

strukturu jako ekonomický model [4]: 

 cíl analýzy,  

 strukturální proměnná procesu, 

 lineární a nelineární rovnice. 

Obecná podoba matematického modelu: 

Maximalizovat (minimalizovat) 

 
nn ycxcxcz  2211

             (3.1) 

 

za podmínek 

 
11212111 bxaxaxa nn     

 
22222112 bxaxaxa nn    

 . 

.              (3.2) 

 
mnmnmm bxaxaxa  2211

 

njx j ,,2,1,0              (3.3) 

 

V tomto zápisu je označení následovné: 

n  - počet strukturních proměnných modelu, 

m  - počet vlastních omezení, 
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cj , j = 1, 2, …, n  - cenový koeficient příslušející  j-té proměnné, 

bi , i = 1, 2, …, m  - hodnota pravé strany příslušející i-tému vlastnímu omezení, 

aij , i = 1, 2, …, m, j = 1,2,…, n - strukturní koeficient vyjadřující vztah mezi       

m-tým činitelem a j-tým procesem. 

 

3.3.1. Vzorový příklad úlohy lineárního programování 

Ukáţeme si pouţití lineárního programování na názorném příkladu. 

Podnik vyrábí výrobky I. a II. ze surovin A a B. Zásoby surovin jsou omezené 

skladem:   

 

 Produkt I. Produkt II. Sklad 

Surovina A 4 kg / ks 3 kg / ks 1500 kg 

Surovina B 2 kg / ks 4 kg / ks 1000 kg 

Cena 650 CZK / ks 1000 CZK / ks MAX 

Tabulka 3.1. Souhrnná tabulka vzorového příkladu 

 

Kolik výrobků I. a II. máme vyrobit, aby byl maximální zisk při respektování 

skladových zásob surovin? 

 

 Formulace úlohy 

Mnoţství výrobků I. bude označeno 1x  a 2x  mnoţství výrobků II.  Účelová 

funkce bude vyjadřovat hodnotu mnoţství obou výrobků a omezení skladové zásoby: 

 

0,0

100042

150034

1000650)(

21

21

21

21









xx

xx

xx

xxxf
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 Grafické řešení 

Do grafu načrtneme obě omezení a účelovou funkci a hledáme maximum 

funkce )(xf . 

Řešení úlohy leţí na hranici přípustných hodnot řešení (čtyřúhelník ABCD). 

Vzhledem k lineární účelové funkci lze řešení hledat na vrcholech mnoţiny přípustných 

řešení. V našem případě dostáváme optimální řešení: 100300 21  xax .
  

 

 

Graf 3.1. Grafické řešení úlohy LP  
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3.4. Simplexová metoda 

Simplexovou metodu můţeme pouţít k řešení úloh lineárního programování. Jak 

uţ bylo zmíněno v úvodu lineárního programování, tuto metodu jako první popsal 

George Dantzig v roce 1947. [4] Tento algoritmus je iterativní, tzn., ţe k hledání 

optimálního řešení bude dospěno postupně. Algoritmus této metody se rozpadá na 3 

části (Obrázek 3.1.). [13] 

Jestliţe se hned na začátku neprokáţe, ţe úloha nemá ţádné řešení, tak dochází 

po konečném kroku k optimálnímu řešení nebo k tomu, ţe úloha nemá ţádné optimální 

řešení. 

Postup výpočtu se někdy můţe dělit na dvě fáze: 

I. fáze – nalezení výchozího základního řešení, 

II. fáze – postup úprav, které vedou k optimalizaci řešení dané účelové funkce. 

V případě některých jednodušších úloh LP můţe dojít k vyrušení I. fáze a potom 

se k výpočtům pouţije tzv. jednofázová simplexová metoda. Ale v obecném případě 

není nalezení optimálního řešení úloh LP tak jednoduché. V takovém případě se uţije 

k úpravě tzv. dvoufázová simplexová metoda. [4] 

 

Obrázek 3.1. Algoritmus simplexové metody [12]  
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3.4.1. Vzorový příklad s využitím simplexové metody 

K demonstraci simplexové metody vyuţijeme příklad z kapitoly 3.3.1. 

0,0

100042

150034

1000650)(

21

21

21

21









xx

xx

xx

xxxf

 

 

 V prvé řadě je potřeba přepsat úlohu do kanonického tvaru. Tím, ţe budou 

zavedeny další proměnné
3x  a 4x  které se nazývají doplňkové, vzniknou 

z nerovností rovnosti. 
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 Dalším krokem je vytvoření tzv. simplexové tabulky, do které se zapisuje 

omezení a upravené kritérium. V tomto případě 
21 1000650)( xxxf   . 

 

x1 x2 x3 x4 b 

4 3 1 0 1500 

2 4 0 1 1000 

-650 -1000 0 0 0 

Tabulka 3.2. Výchozí simplexová tabulka 

 

Simplexová tabulka popisuje v prvních dvou řádcích naše dvě omezení. 

Z prvního omezení plyne  213 341500 xxx  a z druhého omezení zase plyne

 214 421000 xxx  . Odtud vznikne základní řešení 10001500 43  xax .  
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Poslední řádek vyjadřuje kritérium, které je nulové. Tento krok znamená, ţe 

jsme v bodu A dle grafu viz Graf 3.1. - Grafické řešení úlohy LP. Nyní je potřeba určit 

klíčový sloupec, v Tabulce 3.2. je tento sloupec zvýrazněn šedě, a z něj proměnnou, 

pomocí které se bude rozvíjet řešení. Vybraná je ta proměnná, která má nejniţší 

hodnotu v posledním řádku a vyskytuje se v účelové funkci. Tímto postupem se určí 

tzv. klíčový řádek, kterým se budou ostatní řádky upravovat (eliminovat). Pro tuto 

úpravu se pouţije standardní Gaussova eliminační metoda.  

Klíčový řádek je takový řádek, který má minimální podíl členů ajbj /  pro 

všechny řádky omezení, kde aj  symbolizuje prvek v klíčovém sloupci. V tomto případě 

je klíčovým řádkem druhý řádek, protoţe podíl 2504/1000   je menší, neţ podíl 

5003/1500  , v prvním řádku.  

 

Vlastní úpravy je moţno provést následujícím způsobem: 

1) Úprava klíčového řádku se provede tak, ţe hodnota klíčového řádku je 

vydělena hodnotou v kolonce průsečíku klíčového řádku a klíčového sloupce – v tomto 

případě tedy hodnota 4 (viz Tabulka 3.2.). 

2)  Úprava dalších řádků se provede tak, ţe upravený klíčový řádek z Tabulky 

3.3. bude vynásoben zápornou hodnotou klíčového sloupce v daném řádku Tabulky 3.2. 

a přičte se k hodnotě dané kolonky, která se upravuje.  

 

Např. úprava prvního řádku z Tabulky 3.2. 

   
   
   

   
    75015003250

75,00325,0

1130

0331

5,2435,0











 

Stejným způsobem se pokračuje i u dalších řádků, včetně řádku účelové funkce. 
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x1 x2 x3 x4 b 

2,5 0 1 -0,75 750 

0,5 1 0 0,25 250 

-150 0 0 250 250000 

Tabulka 3.3. Druhý krok při výpočtech simplexovou metodou 

 

Z upravené simplexové tabulky lze vyčíst, ţe řešení ještě není optimální, protoţe 

v posledním řádku se vyskytuje záporná hodnota v prvním sloupci tabulky. Obdobně 

bude provedena ještě jedna úprava. Opět se určí klíčový řádek a sloupec a úpravy budou 

provedeny stejným způsobem, který je popsán výše. Po provedení těchto úprav 

dostaneme následující tabulku: 

 

x1 x2 x3 x4 b 

1 0 0,4 -0,3 300 

0 1 -0,2 0,4 100 

0 0 60 205 295000 

Tabulka 3.4. Poslední krok při výpočtech - optimální řešení 

 

Tato úprava byla poslední, protoţe poslední řádek obsahuje nezáporná čísla ve 

sloupcích odpovídající proměnným v kritériu (tedy 1x  a 2x ). Z poslední tabulky lze 

vyčíst optimální řešení  0,0,100,300x . Zmíněné řešení odpovídá bodu C 

v Grafu 3.1. 

 

3.5. Základní pojmy lineárního programování 

 Přípustné řešení LP – takovéto řešení odpovídá všem podmínkám úlohy 

(vlastním omezením i podmínkám nezápornosti) 
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 Optimální řešení LP – nejlepší ze všech přípustných řešení 

 Nepřípustné řešení LP – takovéto řešení nevyhovuje aspoň jedné omezující 

podmínce 

 Omezující podmínky – soustava vlastních omezení – podmínky nezápornosti, 

případné další speciální podmínky 

 Vlastní omezení – podmínka, která je ve tvaru rovnice nebo nerovnice a 

popisuje např. omezenou kapacitu zdrojů, poţadavky odběratelů apod. 

 Podmínka nezápornosti – tyto podmínky zabezpečují nezápornost všech 

proměnných, tzn.,  ţe všechny proměnné modelu jsou kladné, popřípadě nulové 

 Základní řešení úloh LP – základní řešení ekvivalentní soustavy rovnice 

 Ekvivalentní soustava rovnic – soustava lineárních rovnic získaná převedením 

soustavy vlastních omezení na soustavu rovnic pomocí přídatných proměnných 

 Přídatné proměnné – proměnné, které vyjadřují rozdíl mezi kapacitou zdroje a 

jeho čerpáním, popřípadě mezi úrovní plnění a minimálním poţadavkem 

 Základní věta LP – tato věta má pro řešení LP zásadní význam a podle ní stačí 

hledat optimální řešení pouze mezi základními řešeními LP a zní [4]:  

„Jestliže má úloha lineárního programování optimální řešení, potom má také 

základní optimální řešení“. 

 Simplexová metoda – iterační algoritmus k řešení úloh lineárního 

programování 

 Simplexová tabulka – tabulka, kterou vyuţíváme k výpočtům simplexové 

metody 

 Kanonický tvar soustavy lineárního programování – tvar soustavy rovnic, 

který obsahuje matice strukturních koeficientů jednotkovou submatici [4] 

 

3.6. Možná zakončení výpočtu při řešení LP 

Při řešení výpočtů lineárního programování můţe dojít k několika způsobům 

zakončení těchto výpočtů. Základní čtyři typy nám znázorňuje Obrázek 3.2. Skupina 

přípustných řešení, označená X je vystínovaná a optimální řešení, označené optx
 
je 

zvýrazněno tučně (v případech existence). [4] 
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Obrázek 3.2. Možnosti zakončení výpočtů [4] 
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4. Realizace optimalizačního výpočtu 

4.1. Raw Material a Press Department  

Začátek celého výrobního procesu začíná v části zvané Raw Material, kde 

probíhá prvotní úprava materiálu, a to stříhání svitků na potřebné tvary výrobků 

určených k lisování. Poté putují nastříhané díly na lisovnu (Press Department), kde 

probíhá lisování finálních dílů.  

 

4.2. Nástřihové plány 

Pro stříhání je důleţité mít vytvořeny nástřihové plány, které jsou poskládány 

z různých kombinací nepřeberného mnoţství dílů, které jsou potřebné ke kompletaci 

všech druhů výrobků. 

Z kaţdého nástřihového plánu vznikne krom dílů připravených k lisování také 

odpad (scrap). A právě tento odpad je potřeba minimalizovat. Tedy zvolit takovou 

kombinaci nástřihových plánů, aby odpad, který vznikne ze všech pouţitých nástřihů, 

byl co nejmenší. Pouţití optimálního počtu nástřihových plánů se počítá na základě 

denní objednávky od zákazníka.  

 Na začátku je nutné si vytvořit jiţ zmiňované nástřihové plány. Bylo tedy 

potřeba si zvolit několik dílů, které se budou na nástřihové plány kombinovat (Tabulka 

4.1.). U těchto jednotlivých dílů se vypočítaly obsahy z jednoduchých matematických 

vzorců, které se dále pouţijí pro výpočet odpadů jednotlivých nástřihových plánů. 

 

Název dílu S (m
2
) 

podlaha 0,94 

okno 0,58 

zadní světlo 0,19 

přední náprava 0,24 

přední střecha 0,18 

sloupek 0,36 

přední tlumič 0,16 

Tabulka 4.1. Tabulka obsahů jednotlivých dílů 
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Obrázek 4.1. Řezný plán 1 

 

 

Obrázek 4.2. Řezný plán 2 
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Obrázek 4.3. Řezný plán 3 

 

 

Obrázek 4.4. Řezný plán 4 
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Obrázek 4.5. Řezný plán 5 

 

 

Obrázek 4.6. Řezný plán 6 
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 Obrázek 4.7. Řezný plán 7 

 

 

 

Obrázek 4.8. Řezný plán 8 
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Obrázek 4.9. Řezný plán 9 

 

 

Obrázek 4.10. Řezný plán 10 
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4.3. Matematický model úlohy 

Z řezných plánů se vytvoří tabulka, která znázorňuje počet kusů kaţdého dílu, 

kolik jich je moţno na daný řezný plán umístit, hodnota mnoţství odpadu kaţdého 

jednotlivého řezného plánu a výrobní plán kaţdého daného dílu (Tabulka 4.2.). 

 

  
x1 x2 x3 x4 x5 x6 

řp1 řp2 řp3 řp4 řp5 řp6 

podlaha 0 1 0 1 0 1 

okno 0 0 0 0 0 0 

zadní světlo 0 0 0 2 0 3 

přední náprava 0 0 7 0 0 0 

přední střecha 1 3 0 2 2 0 

sloupek 2 0 0 0 2 0 

přední tlumič 4 0 0 0 2 0 

odpad (m
2
) 0,46 0,52 0,32 0,32 0,4 0,25 

 

  
x7 x8 x9 x10 

 
řp7 řp8 řp9 řp10 výrobní plán 

podlaha 0 0 2 0 321 

okno 2 2 0 0 321 

zadní světlo 3 0 0 2 321 

přední náprava 0 0 0 0 321 

přední střecha 0 2 0 0 339 

sloupek 0 0 0 2 321 

přední tlumič 0 0 0 0 171 

odpad (m
2
) 0,34 0,35 0,2 0,28 MIN 

Tabulka 4.2. Souhrnná tabulka hodnot pro první den 

 

Cíl: Kolikrát můţeme kaţdý jednotlivý řezný plán pouţít, abychom docílili co 

nejmenšího odpadu při respektování výrobního plánu. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o minimalizaci a tím pádem o dvoufázovou 

simplexovou metodu, byl by ruční výpočet velmi sloţitý, a proto bude vyuţit program 

Řešitel v MS Excel. 
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K vytvoření matematického modelu budou vyuţity souhrnné hodnoty z  Tabulky 

4.2.. Obecná podoba matematického modelu byla popsána v kapitole 3.3. Ekonomický a 

matematický model. 
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Výsledná tabulka (Tabulka 4.3.) dvoufázové simplexové metody obsahuje:  

 Řádek, kde je vyřešena hodnota účelové funkce. Tento řádek je označen jako 

hodnota proměnné a udává optimální počet kaţdého daného nástřihového plánu. 

Tedy kolikrát jej můţeme pouţít, abychom dodrţeli výrobní plán a přitom 

dosáhli co nejniţšího odpadu. 

 Řádky protínající sloupce, ve kterých je vyřešeno mnoţství dílů, které je moţné 

z daného střiţného plánu vyrobit. 

 Sloupec, ve kterém je vyřešen skutečný počet kusů, kterých je dosaţeno výrobou 

všech dílů ze všech střiţných plánů. 

 Poslední sloupec znázorňuje počet kusů, které byly vyrobeny nad plán a mohou 

být tedy pouţity na další den. Tedy další výrobní plán můţe být o tuto hodnotu 

poníţen. 

 Poslední řádek udává v součtu kaţdého sloupce hodnotu odpadu daného řezného 

plánu a konečný součet všech odpadů. 
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název proměnné x1 x2 x3 x4 

hodnota 

proměnné 25,00 0,00 46,00 0,00 

  

střiţný 

plán 1 

střiţný 

plán 2 

střiţný 

plán 3 

střiţný 

plán 4 

podlaha 0,00 0,00 0,00 0,00 

okno 0,00 0,00 0,00 0,00 

zadní světlo 0,00 0,00 0,00 0,00 

přední náprava 0,00 0,00 322,00 0,00 

přední střecha 25,00 0,00 0,00 0,00 

sloupek 50,00 0,00 0,00 0,00 

přední tlumič 100,00 0,00 0,00 0,00 

odpad 11,50 0,00 14,72 0,00 

 

název proměnné x5 x6 x7 x8 

hodnota 

proměnné 36,00 1,00 40,00 121,00 

  

střiţný 

plán 5 

střiţný 

plán 6 

střiţný 

plán 7 

střiţný 

plán 8 

podlaha 0,00 1,00 0,00 0,00 

okno 0,00 0,00 80,00 242,00 

zadní světlo 0,00 3,00 120,00 0,00 

přední náprava 0,00 0,00 0,00 0,00 

přední střecha 72,00 0,00 0,00 242,00 

sloupek 72,00 0,00 0,00 0,00 

přední tlumič 72,00 0,00 0,00 0,00 

odpad 14,40 0,25 13,60 42,35 

 

název proměnné x9 x10 

  hodnota 

proměnné 160,00 100,00   

 

  

střiţný 

plán 9 

střiţný 

plán 10 

skutečný 

počet 

kusů 

rezerva 

do 

dalšího 

dne 

podlaha 320,00 0,00 321,00 0,00 

okno 0,00 0,00 322,00 1,00 

zadní světlo 0,00 200,00 323,00 2,00 

přední náprava 0,00 0,00 322,00 1,00 

přední střecha 0,00 0,00 339,00 0,00 

sloupek 0,00 200,00 322,00 1,00 

přední tlumič 0,00 0,00 172,00 1,00 

odpad 32,00 28,00 156,82 6,00 

Tabulka 4.3. Výsledná tabulka prvního dne 
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Z výsledné tabulky (Tabulka 4.3.) je tedy patrné, ţe vzhledem k rozmístění 

výrobků na střiţných plánech č. 2 a č. 4, nebyly tyto typy nástřihových plánů pouţity 

ani jednou.  

Střiţný plán č. 1 byl pouţit 25 krát a tedy jednotlivé díly, které byly na tomto 

typu pouţity, budou vyrobeny v počtu 25 kusů (přední střecha), 50 kusů (sloupek) a 100 

kusů (přední tlumič). Odpad činí 11,5 2m . 

Střiţný plán č. 3 byl pouţit 46 krát a jediný díl - přední náprava, který se na 

tomto typu nachází, byl vyroben v počtu 322 kusů. Odpad z toho plánu činí 14,72 2m . 

Střiţný plán č. 5 je rozmístěním jednotlivých dílů velmi podobný střiţnému 

plánu č. 1. Plán č. 5 byl pouţit 36 krát a všechny díly - přední střecha, sloupek, přední 

tlumič - budou vyrobeny v počtu 72 kusů. Odpad z toho plánu činí 14,40 2m . 

Na střiţném plánu č. 6 se nacházel díl s názvem podlaha a zadní světlo. Tento 

plán byl pouţit pouze 1 krát. A tedy podlaha byla vyrobena v počtu 1 kusu a zadní 

světlo v počtu 3 kusů. Odpad z toho plánu činí 0,25 2m . 

Střiţný plán č. 7 - tento plán obsahuje kombinaci 2 kusů oken a 3 kusů zadních 

světel. Okna byla vyrobena v počtu 20 kusů a zadní světlo v počtu 120 kusů. Tedy tento 

plán byl pouţit 40 krát. Odpad z toho plánu činí 13,60 2m . 

Na střiţný plán č. 8 byla pouţita kombinace okna a přední střechy. Z výsledné 

tabulky vyčteme, ţe tento plán byl pouţit 121 krát a oba díly byly vyrobeny v počtech 

242 kusů. Odpad z toho plánu činí 42,35 2m . 

Střiţný plán č. 9 byl pouţit 160 krát a vzhledem k tomu, ţe se na zmíněném 

plánu nachází pouze dvě podlahy, tak tento díl byl vyroben v počtu 320 kusů. Odpad 

z tohoto plánu činí 32 2m . 

Kombinace dílů zadní světlo a sloupek se nachází na střiţném plánu č. 10. Oba 

tyto díly byly vyrobeny v počtu 200 kusů. Tento plán byl tedy pouţit 100 krát. Odpad 

tohoto plánu činí 28 2m . 

Celkově bylo pouţito 998,43 2m  plechu a celkový odpad byl 156,82 2m , coţ 

představuje 15,71 % odpadu.  
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4.4. Optimální výpočet pro druhý den výroby 

Při plánování výroby druhý den poníţíme plánovaný počet kusů (Tabulka 4.4.) 

o rezervu, která vznikla předešlý den, a pomocí stejného postupu v Řešiteli bude 

docíleno nového optimálního výpočtu.  

 
výrobní plán 

podlaha 306 

okno 306 

zadní světlo 306 

přední náprava 306 

přední střecha 315 

sloupek 306 

přední tlumič 195 

Tabulka 4.4. Výrobní plán pro druhý den bez snížení 

 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 

řp1 řp2 řp3 řp4 řp5 řp6 

podlaha 0 1 0 1 0 1 

okno 0 0 0 0 0 0 

zadní světlo 0 0 0 2 0 3 

přední náprava 0 0 7 0 0 0 

přední střecha 1 3 0 2 2 0 

sloupek 2 0 0 0 2 0 

přední tlumič 4 0 0 0 2 0 

odpad (m
2
) 0,46 0,52 0,32 0,32 0,4 0,25 

 

x7 x8 x9 x10 

 řp7 řp8 řp9 řp10 nový plán 

podlaha 0 0 2 0 306 

okno 2 2 0 0 305 

zadní světlo 3 0 0 2 304 

přední náprava 0 0 0 0 305 

přední střecha 0 2 0 0 315 

sloupek 0 0 0 2 305 

přední tlumič 0 0 0 0 194 

odpad (m
2
) 0,34 0,35 0,2 0,28 MIN 

Tabulka 4.5. Souhrnná tabulka hodnot pro druhý den 
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název proměnné x1 x2 x3 x4 

hodnota 

proměnné 32,00 0,00 44,00 0,00 

  

střiţný 

plán 1 

střiţný 

plán 2 

střiţný 

plán 3 

střiţný 

plán 4 

podlaha 0,00 0,00 0,00 0,00 

okno 0,00 0,00 0,00 0,00 

zadní světlo 0,00 0,00 0,00 0,00 

přední náprava 0,00 0,00 308,00 0,00 

přední střecha 32,00 0,00 0,00 0,00 

sloupek 64,00 0,00 0,00 0,00 

přední tlumič 128,00 0,00 0,00 0,00 

odpad 14,72 0,00 14,08 0,00 

 

název proměnné x5 x6 x7 x8 

hodnota 

proměnné 33,00 0,00 44,00 109,00 

  

střiţný 

plán 5 

střiţný 

plán 6 

střiţný 

plán 7 

střiţný 

plán 8 

podlaha 0,00 0,00 0,00 0,00 

okno 0,00 0,00 88,00 218,00 

zadní světlo 0,00 0,00 132,00 0,00 

přední náprava 0,00 0,00 0,00 0,00 

přední střecha 66,00 0,00 0,00 218,00 

sloupek 66,00 0,00 0,00 0,00 

přední tlumič 66,00 0,00 0,00 0,00 

odpad 13,20 0,00 14,96 38,15 

 

název proměnné x9 x10 

  hodnota 

proměnné 153,00 88,00   

 

  

střiţný 

plán 9 

střiţný 

plán 10 

skutečný 

počet kusů 

rezerva 

do dalšího 

dne 

podlaha 306,00 0,00 306,00 0,00 

okno 0,00 0,00 306,00 1,00 

zadní světlo 0,00 176,00 308,00 4,00 

přední náprava 0,00 0,00 308,00 3,00 

přední střecha 0,00 0,00 316,00 1,00 

sloupek 0,00 176,00 306,00 1,00 

přední tlumič 0,00 0,00 194,00 0,00 

odpad 30,60 24,64 150,35 10,00 

Tabulka 4.6. Výsledná tabulka druhého dne 
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4.5. Výrobní plán lisovny 

Nastříhané plechy jsou odebírány lisovnou k dalšímu zpracování. Kaţdý den 

ráno je vedoucím pracovníkem zpracován denní výrobní plán lisovny (Tabulka 4.7.). 

 

Tabulka 4.7. Denní výrobní plán lisovny 

 

Tento výrobní plán obsahuje: 

 typ vozu, 

 výrobní číslo dílu, 

 název dílu, 

 konkrétní poţadavek od zákazníka – tento poţadavek se kaţdé ráno aktualizuje 

dle dostupných informací, 

 aktuální stav skladu - počet kusů, které máme aktuálně k dispozici , 

 zůstatek/schodek - tedy tolik kusů, kolik nám jich zůstane na skladě, popřípadě 

kolik kusů nám bude chybět po odečtu poţadavku zákazníka od aktuálního 

stavu, který máme k dispozici, 

 skladová zásoba v počtech dnů - tento sloupec udává hodnotu skladových zásob 

v počtech dnů. Ve chvíli, kdy kolonka zčervená a klesne pod 1 den, je potřeba 

urychleně naplánovat výrobu,  

pořadí QTY pořadí QTY pořadí QTY

1. A 65001 podlaha 321 1 -320 0,0 320 306 325

2. A 71001 okno 321 1 -320 0,0 320 306 325

3. A 71002 zadní světlo 321 1 -320 0,0 320 306 325

4. A 64001 přední náprava 321 1 -320 0,0 320 306 325

5. B 67001 přední střecha 339 4 -335 0,0 335 195 315

6. A 71003 sloupek 321 1 -320 0,0 320 306 325

7. C 65002 přední tlumič 171 1 -170 0,0 170 315 196

2115 10 -2105 2105 2040 2136

Typ
Výrobní 

číslo
Název POZNÁMKA

Aktuální 

stav

Aktuální den D+1 D+2

SUM

Sklad

Zůstatek / 

Schodek

Skladová 

zásoba na 

počet dnů

VÝROBNÍ PLÁN

Plán 

zákazníka
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 výrobní plán - je rozdělen na tři části - aktuální den, D+1 a D+2. Kaţdá tato část 

se ještě dělí na pořadí výroby a mnoţství. V těchto kolonkách jiţ probíhá 

samostatné plánování výroby dle skladových zásob. Kolonky D+1 a D+2 jsou 

hlavně informativní pro oddělení stříhání plechů, které si podle těchto 

předběţných plánů mohou naplánovat počty stříhaných kusů. 

 

Plánování výroby na lisovně na následující den by vypadalo takto: 

 

Tabulka 4.8. Denní výrobní plán lisovny na následující den 

  

pořadí QTY pořadí QTY pořadí QTY

1. A 65001 podlaha 306 0 -306 0,0 306 325 334

2. A 71001 okno 306 0 -306 0,0 306 325 334

3. A 71002 zadní světlo 306 0 -306 0,0 306 325 334

4. A 64001 přední náprava 306 0 -306 0,0 306 325 334

5. B 67001 přední střecha 195 0 -195 0,0 195 315 280

6. A 71003 sloupek 306 0 -306 0,0 306 325 334

7. C 65002 přední tlumič 315 0 -315 0,0 315 196 203

2040 0 -2040 2040 2136 2153SUM

Typ
Výrobní 

číslo
Název

Plán 

zákazníka

Sklad

Zůstatek / 

Schodek

Skladová 

zásoba na 

počet dnů

VÝROBNÍ PLÁN

Aktuální 

stav

Aktuální den D+1 D+2 POZNÁMKA
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo popsat technologii tváření za studena, základy lineární 

programování s ukázkou vzorových příkladů a nalezení optimální denní výrobní dávky 

při pouţití určených střihových plánů tak, aby bylo docíleno co nejmenšího mnoţství 

odpadu. Výsledky výpočtu jsou zpracovány do výrobního plánu lisovny. 

Jak uţ bylo řečeno, k dispozici bylo 7 dílů, které byly zkombinovány do 10 

různých střihových plánů. Z těchto plánů byla vytvořena tabulka, která se řešila pomocí 

programu Řešitel. 

Součet všech vyrobených dílů nám udává skutečný počet kusů, které jsme 

vyrobili na základě denního plánu, který jsme měli k dispozici. V některých případech 

tento skutečný počet kusů převyšuje denní plán. Toto navýšení však není na škodu, 

protoţe můţeme s těmito kusy počítat na další den do zásoby. Tato moţnost je 

znázorněna v kapitole 4.4. - Tabulka 4.5. Z obou výsledných tabulek (Tabulka 4.3. a 

Tabulka 4.6.) jsou patrné změny, ke kterým došlo změnou denního plánu ve druhém 

dni. 

 Také bychom mohli denní plán navýšit o stovky kusů nebo dokonce celý plán 

zdvojnásobit. Tím bychom dosáhli určité zásoby, která by stále byla na skladě pro 

nečekané případy, kdyby se musely jednotlivé díly dolisovat. Například by se mohlo 

jednat o vady na výlisku (trhliny) nebo nečekaná změna plánu výroby zákazníkem.  

Samozřejmě na to vše navazuje i mnoţství odpadu, který nám vznikne. 

Z výsledné tabulky (Tabulka 4.3.) vyplývá, ţe celkový odpad činí 156,82 2m . Při jiném 

plánovaném mnoţství se nám změní i počet pouţitých střiţných plánů, z nich 

vyrobených kusů a na to celé navazuje mnoţství vzniklého odpadu, který se stále 

budeme snaţit mít co nejmenší (Tabulka 4.6.). Mnoţství celkového odpadu nám také 

ovlivňují kombinace dílů na střiţných plánech. Proto je vše závislé na vytvoření těchto 

střiţných plánů a na mnoţství plánované výroby. 
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