
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH KONCEPTU PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 
MATERIÁLOVÝCH TOKŮ A ZÁSOB V HUTNICKO-

STROJÍRENSKÉM LOGISTICKÉM ŘETĚZCI 
 
 

DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studijní program: Řízení průmyslových systémů 
Školitel: doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D. 
Student: Ing. Roman Klepek, MBA 

 
 
 
 
 

OSTRAVA  2011 



2 

 

ANOTACE 
 
Předloţená disertační práce je zaměřena na zvyšování výkonu výrobních procesů se sloţitými 
vícesměrnými materiálovými toky, technologicky náročnou výrobou s vícenásobným stupněm 
zpracování finálního produktu a výskytem plovoucích úzkých míst v prostředí logistických řetězců hutní 
a navazující strojírenské výroby. 
 
Cílem je navrhnout nový koncept plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob, zaloţený na 
implementaci principů teorie omezení a managementu úzkých míst, který povede ke zvýšení výkonu 
výrobních procesů v hutnicko-strojírenském logistickém řetězci. Uvedený cíl je naplňován pomocí 
následujících dílčích cílů: 

 

- rozšíření aplikaci dnes jiţ známých přístupů teorie omezení a managementu úzkých míst pro 
zvýšení výkonnosti výrobních procesů i logistických řetězců na oblast zakázkové a malosériové 
výroby v oboru hutní a navazující strojírenské výroby, 

- omezení dopadů specifických podmínek těchto odvětví na moţnosti implementace principů 
vycházejících z teorie omezení a managementu úzkých míst a maximalizace efektů z hlediska 
rozdílných výrobních procesů sdruţených do logistických řetězců, 

- zobecnění získaných poznatků z nově navrţeného konceptu plánování a řízení výroby, 
materiálového toku a zásob pro jejich implementaci ve výrobních procesech a logistických 
řetězcích obdobného charakteru. 

 
Cíle práce jsou plněny prostřednictvím případové studie z oblasti konkrétního hutnicko-strojírenského 
logistického řetězce. Studie je realizována v prostředí s proměnlivou poptávkou, kdy logistický řetězec 
není, při dosavadním způsobu plánování a řízení výroby, schopen uspokojit všechny poţadavky 
zákazníků a je tedy nutné zvýšit disponibilní kapacitu jeho zdrojů (jeho výkon). 
 
V práci navrţený koncept plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob je zaloţen na principu 
tvz. výrobních linií. Výrobní linii autor definuje jako časově nebo prostorově vymezenou výrobní kapacitu 
pro kumulovanou realizaci segmentu výrobků s vysokým potenciálem hromadnosti výroby. Uvedený 
princip umoţňuje rozdělení sloţité výroby na rychlé a pomalé výrobní linie. Větší část sortimentu je 
zpracovávána na rychlé výrobní linii, kterou je moţné řídit na základě konceptu hromadné výroby a 
vyuţívat tak jeho výhod. Zbývající část sortimentu je řízena podle principů malosériové a kusové výroby. 
 
Na rychlé linii dochází k omezení fluktuace plovoucích úzkých míst, zvýšení rovnoměrnosti, 
pravidelnosti a plynulosti materiálových toků, zvýšení výkonnosti výrobních zařízení a zjednodušení 
systému plánování a řízení výroby. Na pomalé výrobní linii je sice nutné reagovat na sloţitost 
materiálových toků, dynamický přesun úzkých míst a řízení ochranných zásobníků před těmito 
omezeními, ale ve výrazně menším rozsahu, s niţším stavem rozpracované výroby a při omezení 
pozornosti pouze na vybrané uzly, které představují riziko ztráty výkonu. 
 
Z poznatků a zkušeností získaných v průběhu realizace případové studie je moţné konstatovat, ţe i 
v podmínkách hutní druhovýroby a strojírenství je moţné  tvůrčím způsobem aplikovat obecné principy 
teorie omezení a managementu úzkých míst a touto formou nalézt potenciál pro významné navýšení 
vyuţití kapacit výrobních zdrojů a výkonu celého logistického řetězce. 
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ANNOTATION 
 
Presented thesis is focused on increase of performance in production processes with complex 
multidirectional material flows, technologically intensive production with multiple levels of final products 
processing, and with floating bottlenecks occurrence in the environment with logistic chains of 
metallurgical and coherent engineering production. 
 
The main objective is to design a new conception of production, material flows and stock planning and 
control, based on implementation of theory of constraints principles and bottlenecks management, 
which will increase the performance of production processes in metallurgical and engineering industry 
and its logistic chains. The stated aim was fulfilled with the help of the following partial objectives: 

 

- by applying the well-known principles of theory of constraints and bottleneck management to 
increase performance of production processes and logistic chains to the area of user-specific 
and low-volume production in metallurgical and consecutive engineering industry, 

- limiting impact of specific conditions in these areas to the possibility of implementing the 
principles resulting from theory of constraints and bottlenecks management, and maximizing the 
effects from the point of differences in production processes, combined into logistic chains, 

- generalizing outputs of the new conception of production planning and control material and 
stock flow, so that they can be implemented into production processes and logistic chains of 
similar nature, 

 
The aims are fulfilled via case study from the area of a specific metallurgical and engineering logistic 
chain. This study was performed in the environment with variable demands, where the logistic chain, 
operating under the conditions of current method of production planning and control, is not able to meet 
requirements of all customers. That is why it is necessary to increase available capacity of its sources 
(its performance). 
 
Conception of production, material flows and stock planning and control designed in this work, is based 
on the principle of so-called “production lines”. Author defined the production line as a time or space 
determined production capacity for accumulated realization of production segments with high potential 
of accumulation. Mentioned principle enables us to divide complex production into fast and slow 
production lines. Majority of the assortment is processed in the fast production line, which can be 
controlled in accordance with the conception of large-scale productions and thus use its advantages. 
Remaining part of assortment is managed in accordance with the principles of small-lot and single-parts 
productions. 
 
The fast line can lower the fluctuation of floating bottlenecks, increase regularity, steadiness and fluency 
of material flows, increase performance of production devices and simplify system of production 
planning and control. The slow line needs to respond to more complex situation in material flows, 
dynamic shift of bottlenecks and management of protection stacks, placed before these limitations. 
However, it happens in significantly lesser scope, with lower state of work-in-process products and 
possibility to concentrate on selected nodes, which can cause risks of performance loss. 
 
From findings and experience gained during the realization of the case study, it can be deducted that 
under the conditions of metallurgical secondary manufacturing, it is possible to apply creatively general 
principles of the theory of constraints and bottleneck management. This way it is possible to find 
potential to increase and utilize significantly production capacity and performance of the entire logistics 
chain. 
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SEZNAM ZKRATEK: 
 
5S „Seivi, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shituke“ – metoda související s implementací principů 

štíhlé výroby a zvyšování produktivity (rozděl, seřiď, uspořádej, zdokumentuj, dodrţuj), 
ABC metoda analýza zásob dle zvoleného kritéria, 
APS  „Advanced Planning and Scheduling“ - systémy pokročilého plánování a rozvrhování, 
ATO  „Assembly To Order“ - koncept montáţe na zakázku, 
CPM  „Critical Path Method“ – metoda grafického modelování, 
DBR  „Drum – Buffer – Rope“ - koncept plánování výroby, 
EDI „Electronic Data Interchange“ - princip elektronické výměny dat, 
EPEI  „Every Part Every Interval“ – metoda rozvrhování výroby, 
ERP  „Enterprise Resource Planning“ - plánování podnikových zdrojů, 
ETO  „Engineering To Order“ -  koncept vývoje a výroby na zakázku, 
EW  analýza vytvořená společností Economic Wizard, 
FIFO  „First In, First Out“ – metoda řízení materiálového toku, 
FSN „Fast moving, Slow moving, Non-moving“ - metoda analýza zásob dle zvoleného 

kritéria,  
GOLF „Government, Ordinary, Local, Foreign“ - metoda analýza zásob dle zvoleného kritéria, 
HIPO  „Hierarchy plus Input Process Output“ – metoda logického a grafického modelování, 
HML „High, Medium, Low“ - metoda analýza zásob dle zvoleného kritéria, 
IMPACS „Integrated Manufacturing Planning and Control System“ - integrovaný systém 

plánování a řízení výroby, 
IPO  „Input Process Output“ – metoda logického a grafického modelování, 
JIT  „Just in time“ – koncept plánování a řízení procesů („právě včas“), 
MPM  „Metra Potential Method“ - metoda grafického modelování, 
MRP I  „Material Requirements Planning“ - plánování materiálových poţadavků, 
MRP II  „Manufacturing Resource Plannig“ - plánování výrobních zdrojů, 
MTO  „Make To Order“ - koncept výroby na zakázku, 
MTS  „Make To Stock“ - koncept výroby na sklad,  
MUSIC-3D  „Multi-Unit Selective Inventory Control – Three Dimensional approach“ - metoda 

analýza zásob dle zvoleného kritéria,   
OPT  „Optimized Production Technology“ – koncept plánování výroby, 
SDE „Scarce, Difficult, Easy to obtain“ - metoda analýza zásob dle zvoleného kritéria, 
SMED „Single-minute Exchange of Die“ – metoda zaměřená na minimalizaci času potřebného 

pro přestavby a seřízení,  
SOS „Seasonal, Off-Seasonal“ - metoda analýza zásob dle zvoleného kritéria,  
TCM  „Total Capacity Management“ - komplexní řízení kapacit, 
THN  Technicko–hospodářská norma zpracování výrobku, 
TOC  „Theory of Constraints“ - koncept a systém řízení pomocí úzkých míst a omezení, 
TPM „Total Productive Maintenance“ – totálně produktivní údrţba, metoda zvyšující 

disponibilní kapacitu výrobních zařízení 
VED „Vital, Essentials, Desirable“ - metoda analýza zásob dle zvoleného kritéria, 
XYZ  metoda analýza zásob dle zvoleného kritéria. 

 
 

http://www.iteuro.cz/reseni/typ-eto/?2
http://www.iteuro.cz/reseni/typ-mto/?2
http://www.iteuro.cz/reseni/typ-mts/?2
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1 ÚVOD 
 

1.1 Předmět práce 

Efektivita kaţdého výrobního systému je podstatně ovlivňována stupněm vyuţití jeho zdrojů. Na vyuţití 
disponibilní kapacity má vliv mnoho faktorů jako jsou stav výrobního zařízení a jeho poruchovost, 
velikost výrobních dávek, potřeba časů přestaveb a seřízení, způsob manipulace a stupeň 
automatizace, vlivy okolí, ale také koncept plánování a řízení výrobních procesů, materiálových toků a 
zásob. 
 
Koncept plánování materiálového toku a zásob má zásadní vliv na výkonnost kaţdého výrobního 
procesu. Existuje mnoho typů výrobních procesů s různě náročnou technologií, sloţitostí vyjádřenou 
stupni zpracování výrobku a prostředím, které daný podnikatelský subjekt ovlivňují. Ţádný systém 
v hodnototvorném procesu však nefunguje bez omezení. Kaţdý proces a jeho celková výkonnost je 
ovlivněna kapacitou zdrojů a dalšími omezeními, limitujícími mnoţství poţadavků zákazníků, které je 
schopen systém uspokojit v poţadovaném objemu, čase a kvalitě.  
 
Respektování všech omezujících činitelů v jejich vzájemné součinnosti prostřednictvím racionálního 
konceptu plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob determinuje výkonnost výrobních 
procesů a předpoklady její optimalizace. Stále rostoucí podíl integrace jednotlivých samostatně 
působících výrobních systémů i podnikatelských subjektů do logistických řetězců navíc vznáší rostoucí 
kvalitativní nároky na tvorbu a implementaci takových konceptů. 
 
Předkládaná disertační práce vychází z praktických zkušeností autora v oblasti plánování, řízení a 
optimalizace výkonů výrobních procesů, materiálových toků a zásob v prostředí hutní a navazující 
strojírenské výroby, získaných jak vlastní podnikovou praxí, tak mnohaletou poradenskou činností 
s několika desítkami realizovaných projektů. 
 
Práce je zaměřena na vyuţití potenciálu maximalizace výkonu výrobních procesů se sloţitými 
vícesměrnými materiálovými toky, technologicky náročnou výrobou a vícenásobným stupněm 
zpracování finálního produktu v prostředí logistických řetězců hutní a navazující strojírenské výroby, 
zejména prostřednictvím změn v konceptu plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob. 
Východiskem pro tvorbu nového konceptu a jeho uplatňování v daném prostředí jsou zvláště poznatky 
teorie omezení a managementu úzkých míst. Navrhovaná řešení úzkých míst není v podnikové praxi 
moţné implementovat izolovaně, bez zahrnutí vnějších vazeb, které jejich činnost omezují. Je nutné je 
aplikovat plošně na celou oblast vzájemně propojených výrobních procesů hutnicko-strojírenského 
logistického řetězce. 
 
Ve srovnání s implementací principů teorie omezení a managementu úzkých míst v oblasti velkosériové 
a hromadné výroby (např. automobilového nebo elektrotechnického průmyslu), přinášejí specifika 
hutního a strojírenského prostředí řadu komplikací a nutnost poměrně velkých úprav běţně 
pouţívaných postupů. Ovšem i pro turbulentní prostředí se sloţitými materiálovými toky a datovými 
strukturami, náročnou technologií, rozdílnými charaktery integrovaných procesů, proměnlivou poptávkou 
a plovoucími úzkými místy je moţné nalézt postupy a pravidla, vedoucí k optimalizaci vyuţití kapacit, 
zprůchodnění omezení systému a maximalizaci jeho výkonu. 
 
Řešení dané problematiky vychází z principů a postupů obecně pouţívaných v prostředí hromadné 
výroby, které aplikuje tvůrčím způsobem pro specifické podmínky logistických řetězců hutní a navazující 
strojírenské výroby. Návrh nového konceptu plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob 
v těchto řetězcích je ověřován na případové studii z prostředí podnikové praxe. Koncept aplikuje nejen 
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zásady teorie omezení a managementu úzkých míst, ale také teorie řízení zásob a heuristické přístupy, 
které sloţité a proměnlivé hutní a strojírenské prostředí vyţaduje. 
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1.2 Vymezení problému – specifika zkoumaného odvětví 

Většina hutních a strojírenských podniků střední a východní Evropy byla původně projektována pro 
hromadnou výrobu jednoduššího sortimentu. Současné konkurenční a globalizované trţní prostředí je 
však charakteristické silným tlakem odběratelů na dodávky širokého sortimentu výrobků (často 
speciálního provedení) v malých mnoţstvích a výrobu výrobků s vysokou přidanou hodnotou a jakostí 
[44]. Tato skutečnost přirozeně vyvolává časté přestavby výrobního zařízení, sníţení stupně vyuţití 
kapacit, růst zásob rozpracovanosti a hotových výrobků a v konečném důsledku zhoršení ekonomiky 
výroby. Při řešení uvedených problémů je nutné respektovat specifika hutní a navazující strojírenské 
výroby. Z tohoto důvodu budou v této části práce nejdříve popsána specifika prostředí hutní výroby a 
následně charakterizovány procesy strojírenské výroby (k nimţ je vázána předkládaná práce). 

Specifický charakter hutní výroby 

Hutní výroba se vyznačuje následujícími specifiky: 
 

- fyzikálně-chemická a technologická podstata hutních procesů, 
- materiálová a energetická náročnost, 
- velké výrobní dávky a mnoţství zpracovávané v jednom výrobním cyklu, 
- vysoká náročnost na organizaci a operativní plánování procesů. 

 
Technologickou podstatu hutní výroby tvoří fyzikálně-chemické pochody, probíhající v technicky a 
technologicky náročných aparaturních zařízeních. U válcovenských procesů pak dochází ke spojení 
s mechanicko-technologickými tvářecími procesy. Hutní výrobky nejsou sloţeny z komponent, 
představují zušlechtěný materiál určitého tvaru, rozměru, struktury, fyzikálních, chemických a dalších 
vlastností, které při zdánlivé jednoduchosti hutních výrobků tvoří poměrně rozsáhlý sortiment. 
Kombinace jakostí, tvarů, rozměrů, tepelného zpracování a povrchové úpravy vytváří aţ desítky tisíc 
poloţek válcovaných výrobků. Hutní výroba je tak charakteristická sloţitou strukturou materiálových 
toků (charakteru „stromu“ od výrobních vstupů aţ po hotové výrobky) a také vysokou investiční 
náročností [53]. 
 
V důsledku fyzikálně-chemické podstaty hutní výroby jsou jednotlivé procesy i jejich výrobní stupně 
velmi úzce technologicky provázány, procesy technologické přeměny probíhají většinou nepřetrţitě, za 
zcela jednoznačně definovaných podmínek. Technologie výroby v podobě kontinuálních procesů však 
vyţaduje udrţování značných objemů technologických zásob. Protoţe hutní výroba probíhá 
v aparaturních zařízeních, včetně automatických pohybů materiálu, pracovníci přímo neprovádějí 
výrobní operace a plní pouze kontrolní a regulační (rozhodovací) funkci.  
 
K prostojům omezujícím stupeň vyuţití kapacit dochází zejména při přestavbách, seřizování a 
výměnách nástrojů, servisu a údrţbě technicky náročných výrobních zařízení. Případné poruchy a 
havárie zařízení mají (ve srovnání s jinými typy výrob) závaţnější charakter a mohou způsobit i velmi 
dlouhé časové ztráty. 
 

Hutnictví ţeleza je materiálově a energeticky vysoce náročným odvětvím průmyslové výroby (na 1 tunu 
surového ţeleza se spotřebovává kolem 2,5 tuny různých surovin). Ve struktuře provozních nákladů 
výrazně převaţují náklady na suroviny, palivo a energii (aţ 80% celkových nákladů), jejichţ kvalita, ceny 
a vyuţití jsou primárními činiteli efektivnosti hutní výroby. 
 
Ve srovnání s ostatními odvětvími, jsou v hutních podnicích skladována relativně vysoká mnoţství 
surovin, materiálu, polotovarů i hotových výrobků. Kromě nákladů na jejich udrţování jsou však spojeny 
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s vysokými náklady na spotřebu tepelné energie, která je potřebná pro opakovaný ohřev uskladněného 
ochlazeného polotovaru. 
 
Vzhledem k velkému objemu surovin a dlouhým přepravním vzdálenostem patří mezi specifika hutní 
výroby rovněţ vysoká přepravní náročnost a potřeba krytí rizik plynoucích z nerovnoměrností 
v dodávkách materiálu, intervenční nákupy a další vlivy. Velké mnoţství zásob také vyvolává vysoké 
prostorové nároky na jejich skladování a zvyšuje objem dopravy i manipulačních operací. 
 
Hutní výroba má charakter hromadné a sériové výroby. Představitelem hromadné výroby můţe být 
vysokopecní a aglomerační výrobní proces, sériová výroba probíhá například v ocelárenském a 
válcovenských procesech. Sériová výroba je charakteristická sdruţováním zakázek do velkých 
výrobních dávek, které umoţňují maximalizaci vyuţití kapacity investičně náročného výrobního zařízení. 
 
Výrobní zařízení hutních podniků je často projektováno pro zpracování poměrně velkého mnoţství 
produktu v rámci jednoho cyklu. Sdruţování výrobních zakázek do dávek je přirozeně spojeno s vyššími 
zásobami polotovarů (na rozdíl od poţadavků na minimalizaci velikosti výrobní dávky a zvyšování 
pruţnosti výroby prosazovaného v rámci principů „štíhlého myšlení“). Typickým příkladem je rozpor 
mezi optimální výrobní dávkou ocelářského procesu a válcovenských procesů. V ocelárnách jsou 
prováděny kumulace výrobních zakázek do sekvencí plynulého odlévání v závislosti na jakosti oceli, ale 
v dalším stupni výroby jsou výrobní zakázky do válcovacích kampaní sdruţovány podle tvaru (rozměrů). 
Uvedený konflikt je řešen vytvořením zásoby mezi oběma výrobními procesy. Zmenšování výrobních 
dávek by vedlo k poklesu zásob polotovarů, ale současně by vyvolalo výrazný nárůst přestavbových a 
seřizovacích časů zařízení (jejichţ délka se u hutního zařízení pohybuje v řádech hodin), coţ přináší 
sníţení průměrného vyuţití investičně i provozně náročného procesu. 
 
Do jednoho řetězce jsou tedy zapojeny procesy s rozdílným charakterem výrobního procesu 
(kontinuální spojité procesy se kombinují s diskrétními) s různou délkou výrobních cyklů a objemem 
produkce zpracovávaným v jednom cyklu. Na hutní výrobní procesy rovněţ působí velký počet činitelů 
[62], vyznačujících se značnou variabilitou, stochastičností a úzkou vzájemnou provázaností, coţ 
způsobuje vysokou náročnost na organizaci, operativní plánování a řízení výrobních i dalších procesů. 
 
Výroba je také charakteristická sloţitostí a existencí variantnosti výrobních cest. Hutní podniky se 
vyznačují značnou rozlehlostí, která je dána velkými prostorovými nároky jednotlivých stupňů 
technologie a skladování surovin, materiálů, polotovarů i hotových výrobků. Změna rozmístění 
výrobního zařízení i skladových ploch je investičně velmi náročná. 
 

Kolísání v dodávkách materiálu a spotřebě polotovarů, variabilita výrobních a manipulačních časů, 
výskyt neplánovaných událostí a stochastických jevů způsobuje potřebu vytváření pojistných zásob před 
klíčovými výrobními zařízeními (pokud to technologické postupy dovolí).  

Charakteristika těžkého a přesného strojírenství 

Odvětví těţkého a přesného strojírenství je moţné, ve srovnání s hutní výrobou, charakterizovat jako 
odvětví s poměrně niţší investiční náročností. U špičkových zařízení obroben jsou investiční náklady 
řádově niţší, neţ náklady na vybudování hutních kapacit (i v podobě minihutí s omezenou výrobní 
kapacitou). Výrobní procesy jsou v tomto odvětví více deterministické, odlišují se vzájemně kvalitou 
materiálu a tvarem obrobku, náročností zpracování danou poţadavky zákazníků na pevnost, tvrdost, 
drsnost povrchu i další charakteristiky materiálu. Velikost výrobních dávek a opakovatelnost výroby je 
velmi odlišná, převáţně se však jedná o odvětví se zakázkovou a malosériovou výrobou. Na rozdíl od 
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hutní výroby je moţné jednotlivé operace v průběhu výrobních procesů přerušovat bez váţnějších 
dopadů do kvality výrobku a výrazného navýšení nákladů na opětovné zahájení výroby. 
 
Způsob manipulace a zajištění dopravy v průběhu zpracování má významný vliv na vyuţití kapacity 
výrobních zařízení stejně jako způsob uchopení a vyjmutí obrobku, které mohou v důsledku znamenat 
velké ztráty disponibilní kapacity výrobních zařízení (v desítkách procent stupně vyuţití). 
 
Těţké a přesné strojírenství je moţné dále charakterizovat jako odvětví podnikání, ve kterém: 
 

- existují variantní technologické postupy a výrobní cesty, 
- počet a pořadí vykonaných operací není konstantní, 
- počet vykonaných operací na jednotlivých pracovištích můţe být odlišný, 
- délka zpracování na jednotlivých pracovištích je rozdílná (vzájemné odchylky jsou zásadní, od 

minut aţ po hodiny), 
- materiálové toky jsou vícesměrné, výrobky procházejí vybranými pracovišti i několikrát, 
- existuje minimální opakovatelnost struktury a objemu jednotlivých výrobků v poţadavcích na 

dané období (sestavování plánu), 
- výkony zařízení jsou závislé na typu zpracovávaného výrobku (výskyt plovoucích úzkých míst, 

obtíţné taktování a balancování na sebe navazujících pracovišť). 
 
Pro zpracování výkovků a vývalků jsou pouţívána jak speciální jednoúčelová zařízení s vysokým 
výkonem a omezenou škálou operací, tak i universální víceúčelové stroje, které mohou na jedno upnutí 
s omezeným výkonem vykonat i více operací. Volba těchto zařízení je dána opakovatelností výroby, 
velikostí výrobních dávek i zvolenou technologií a nároky na zpracování materiálu. Jednotlivá výrobní 
zařízení se liší typem vykonávané operace, technologií zpracování, přesností, poţadovanými 
vlastnostmi i hmotnostními a rozměrovými limity zpracovávaného výrobku. Strojírenská výroba je ve 
srovnání s hutní výrobou mnohem méně materiálově i energeticky náročná, také prostorové nároky a 
objem materiálových zásob i zásob rozpracované výroby je výrazně niţší. 

Společné rysy zkoumaných odvětví 

Základní charakteristiky obou zkoumaných odvětví mají zásadní vliv na jejich vzájemné vazby (uvedené 
obory na sebe v logistických řetězcích poměrně často navazují) a také na moţnost uplatnění metod 
optimalizace procesů a maximalizaci výkonu výrobních zdrojů. I přes vzájemné odlišnosti hutní výroby a 
těţkého a přesného strojírenství je moţné nalézt některé společné rysy těchto oborů. A to zejména ve 
sloţitosti technologie výroby, počtu výrobních stupňů zpracování, vícesměrných a variantních 
materiálových tocích, vícenásobných průchodech vybranými výrobními uzly, existenci přesouvajících se 
omezení v závislosti na vyráběném sortimentu (plovoucích úzkých míst [48]) a také v malé 
pravděpodobnosti opakovatelnosti struktury a objemu výroby v plánovacím horizontu (sledovaném 
období). 
 
Obě odvětví jsou tak vysoce náročná na plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob. 
Z tohoto důvodu jsou jak v hutní tak navazující strojírenské výrobě aplikovány principy řízení výroby na 
zakázku, zaloţené na modelování, simulaci a informačních systémech na bázi heuristických modelů a 
expertních systémů [44, 51]. V poslední době je patrné úsilí podniků z uvedených odvětví o aplikaci 
ucelených systémů pokročilého plánování a rozvrhování výroby, ovšem mnohdy bez správného 
výchozího nastavení podmínek a optimalizace procesů před implementací těchto nástrojů. Výsledkem 
je pak plánování a řízení výroby v podobě seřazení výrobních zakázek do fronty poţadavků na základě 
poţadovaného termínu plnění a pevně nastavené průběţné doby trvání jednotlivých procesů. Tento 
postup vede k realizaci výroby v souladu s poţadavky zákazníků při niţším stavu zásob a tedy i nákladů 
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spojených s jejich pořízením a udrţováním. V prostředí kapitálově náročné hutní a strojírenské výroby 
však nemusí vést k maximalizaci vyuţití kapacit výrobních zdrojů, která je nezbytná pro ekonomiku 
uvedených procesů.   
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1.3 Cíl a struktura práce 

V odborné literatuře je popsána celá řada metod a přístupů, vedoucích k vyuţití potenciálu 
maximalizace výkonu výrobních procesů na bázi efektivnějšího plánování a řízení výroby, materiálových 
toků a zásob. Základem těchto postupů, dnes jiţ běţně implementovaných v oblasti hromadné výroby 
(automobilového nebo elektrotechnického průmyslu) je nejčastěji teorie omezení a management úzkých 
míst. 
 
Existuje-li potenciál zvyšování výkonu výrobních procesů (stupně vyuţití výrobních kapacit) plynoucí 
z implementace teorie omezení a managementu úzkých míst v prostředí hromadné výroby, je moţné 
předpokládat, ţe existuje také určitý potenciál v prostředí hutní a strojírenské výroby. Dosaţení efektů 
plynoucích z implementace známých principů a metod je však limitováno specifiky uvedených odvětví.  
 
Na základě této hypotézy si práce klade za cíl navrhnout nový koncept plánování a řízení výroby, 
materiálového toku a zásob, zaloţený na implementaci principů teorie omezení a managementu úzkých 
míst, který povede ke zvýšení výkonu výrobních procesů v hutnicko-strojírenském logistickém řetězci. 
Uvedený cíl je moţné naplnit pomocí následujících dílčích cílů: 

 

- rozšířit aplikaci dnes jiţ známých přístupů teorie omezení a managementu úzkých míst pro 
zvýšení výkonnosti výrobních procesů i logistických řetězců na oblast zakázkové a malosériové 
výroby v oboru hutní a navazující strojírenské výroby, 

- omezit dopady specifických podmínek těchto odvětví na moţnosti implementace principů 
vycházejících z teorie omezení a managementu úzkých míst a maximalizovat tak potenciál 
dosaţitelných efektů z hlediska rozdílných výrobních procesů sdruţených do logistických 
řetězců, 

- zobecnit získané poznatky z nově navrţeného konceptu pro plánování a řízení výroby, 
materiálového toku a zásob pro jejich implementaci ve výrobních procesech a logistických 
řetězcích obdobného charakteru. 

 
Tyto cíle budou realizovány aplikací východisek a metod rozebraných v teoretické části práce ve formě 
případové studie z oblasti konkrétního hutnicko-strojírenského logistického řetězce. Studie je 
realizována v prostředí s proměnlivou poptávkou, kdy logistický řetězec není, při dosavadním způsobu 
plánování a řízení výroby, schopen uspokojit všechny poţadavky zákazníků a je tedy nutné zvýšit 
disponibilní kapacitu jeho zdrojů (jeho výkon). Zkoumaný řetězec je charakteristický zakázkovou nebo 
malosériovou, technologicky náročnou výrobou s vícesměrnými materiálovými toky a několika stupni 
zpracování finálního výrobků. 
 
Zdrojem navýšení disponibilní kapacity logistického řetězce zkoumaného v případové studii je aplikace 
nových přístupů v oblasti plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob, bez nároků na 
investiční prostředky a se zaměřením na lepší vyuţití stávajících kapacit. Postupy teorie omezení a 
managementu úzkých míst, aplikované v prostředí logistického řetězce hutní a strojírenské výroby, 
budou doplněny klasickými postupy analýzy procesů a výrobních zdrojů, analýzy a klasifikace 
(segmentace) zásob, toku materiálu a vyuţití kapacit. 
 
Disertační práce je členěna do čtyř hlavních částí. Po úvodní kapitole, zahrnující předmět, vymezení 
problému a cíle práce, následuje kapitola s teoretickými východisky zkoumané problematiky. Ta je 
věnována vymezení základních pojmů, problematice plánování a řízení výroby, materiálových toků a 
zásob a nástrojům a metodám operativního plánování a rozvrhování výroby. Třetí kapitola zahrnuje 
případovou studii zkoumaného logistického řetězce v členění na fázi přípravy, návrhu a implementace a 
vyhodnocení nového konceptu plánování a řízení materiálových toků a zásob. V závěrečné části práce 
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jsou pak poznatky získané z řešení případové studie zobecněny pro aplikaci v obdobných typech 
logistických řetězců. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A POZNÁNÍ V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 
MATERIÁLOVÝCH TOKŮ A ZÁSOB V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI  

Na základě zvoleného předmětu práce a vytýčených cílů budou v první části této kapitoly (2.1) 
charakterizovány základní pojmy, kterými jsou především logistický řetězec a materiálový tok. 
Pozornost bude rovněţ věnována vybraným faktorům, které materiálový tok ovlivňují, zejména 
s důrazem na různé typy výrobních procesů a jejich uspořádání, vyuţití výrobních kapacit a 
synchronizaci výrobních procesů. 
 
Druhá část (2.2) bude věnována problematice plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob 
v logistickém řetězci. Shrnuty budou poznatky z oblasti výrobního managementu s důrazem na známé 
koncepty plánování a řízení výroby a materiálových toků. Hlavní zřetel bude zaměřen na management 
úzkých míst, který je základním metodickým východiskem postupů a pravidel aplikovaných v případové 
studii a zobecněných v poslední části disertační práce. Stručně pak budou rozebrány i další koncepty, 
které účinný management úzkých míst podporují. Součástí druhé části této kapitoly bude rovněţ 
vymezení stěţejních metod a postupů pro analýzu, segmentaci a řízení zásob v logistických řetězcích. 
 
Třetí, závěrečná část (2.3) uvedené kapitoly bude věnována vybraným východiskům a nástrojům, které 
usnadňují tvorbu a následnou implementaci operativních plánů a rozvrhů výroby. Pozornost bude 
věnována nástrojům, které jsou vyuţity v rámci případové studie. Stručně budou rovněţ rozebrány 
metody pro operativní plánování a rozvrhování výroby. 
 

2.1 Vymezení základních pojmů 
 
2.1.1 Logistický řetězec 

Logistický řetězec je moţné vymezit jako propojení více objektů, článků řetězce, pomocí hmotných a 
informačních toků v rámci procesu zhodnocení vstupních surovin, materiálu a dílů v průběhu výroby 
finálního produktu a jeho umístění na cílový trh. Logistický řetězec zahrnuje průmyslové výrobní nebo 
obchodní procesy, které se skládají z dodávek surovin, materiálů, dílů a skupin komponent, jejich 
zpracování do formy hotového výrobku a předání do distribučního řetězce nebo přímo zákazníkovi.  
 
Logistický řetězec je v literatuře definován jako systém hmotných (materiálových) a nehmotných toků 
mezi vzájemně navazujícími procesy tvorby přidané hodnoty a její spotřeby s definovaným rozhraním 
mezi dodavatelem a odběratelem zboţí nebo sluţby [63]. Logistický řetězec je sloţen z dílčích toků, 
které probíhají mezi jednotlivými články řetězce. Řetězec hodnototvorný lze definovat jako soubor všech 
aktivit společnosti, které vedou k tvorbě přidané hodnoty poskytované zákazníkovi [54]. V této 
souvislosti jsou rozdělovány jednotlivé části řetězce na logistiku zásobování, logistiku výrobních procesů 
a logistiku distribuce, které vytvářejí celkový rozsah logistického řetězce od těţby vstupních surovin aţ 
po realizaci finálního produktu na trhu. 
 
Zásobování zajišťuje hmotné i nehmotné potřeby nutné pro správný chod systému. Hlavním cílem 
logistiky zásobování je zajistit trvale a v potřebném objemu, kvalitě, čase a místě potřeby systému za 
přiměřené náklady. V průběhu výrobních procesů dochází prostřednictvím vyuţití výrobních zdrojů a 
spotřeby vstupních surovin, materiálu a dílů k výrobě a montáţi finálního produktu nebo polotovarů, 
které jsou spotřebovávány v další fázi hodnototvorného procesu. Logistika distribuce představuje 
procesy vedoucí k umístění produktu na cílový trh, na kterém dochází k přijetí výrobku finálním 
spotřebitelem a završení postupného zhodnocování produktu ve všech předchozích částech řetězce. 
Cílem distribuční logistiky je umístění produktů na správný trh ve správném čase, v poţadovaném 
mnoţství a kvalitě, za přiměřených nákladů. K zajištění tohoto cíle je pouţíváno mnoho konceptů [38]. 
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Ty jsou sestaveny tak, aby zajistily v potřebné kapacitě a kvalitě tok produktů systémem 
s respektováním technologických omezení a limitní kapacity zdrojů. 
 
V  minulosti převládaly názory, ţe je hodnota výrobku vytvářena nebo přidávána pouze v průběhu 
výrobního procesu a některé další činnosti, jako třeba přeprava, balení, předávání informací nebo 
prodejní sluţby, nepatří mezi hodnototvorné procesy. Dnes se tento postoj mění a mezi procesy, které 
zvyšují hodnotu výrobku, jsou zahrnovány i všechny odůvodněné procesy a operace, které hotový 
výrobek přibliţují k místu spotřeby a zvyšují jeho disponibilitu konečnému zákazníkovi [20]. Na druhé 
straně hodnotu výrobku nepřidávají zbytné úkony, které není nutné v průběhu hodnototvorného procesu 
vykonávat. Příkladem mohou být zbytečná překládka zboţí při moţnosti přímé dopravy nebo doprava a 
skladování zboţí pokud se jedná o neúčelné vytváření zásob. 
 
Jednotlivými články logistického řetězce mohou například být (viz obr. 1): 
 

 v oblasti logistiky zásobování: sklady surovin a materiálu, konsignační sklady dodavatelů, 
dopravníky a zásobníky, skládky, příjem a vstupní kontrola materiálu, zkušebny, 

 v oblasti logistiky výroby: výrobní závody a provozy, dílny, výrobní uzly a pracoviště, sklady 
surovin a materiálu, dílů, komponent a náhradních dílů, montáţní a balící linky, mezioperační 
sklady a sklady rozpracované výroby, sklady hotových výrobků, kompletační místa a kontrolní 
pracoviště, 

 v oblasti logistiky dopravy a distribuce: místa nakládky a vykládky, ţelezniční dopravny, přístavy 
a překladiště, logistické a dopravní terminály, letiště, celní sklady, silniční váhy, logistická 
centra, prodejny a sklady velkoobchodu a maloobchodu. 

 

 
 

Obr. 1 Schéma časových a prostorových souvislostí hodnototvorného procesu v jednotlivých článcích 
logistického řetězce s vyjádřením procentuálního podílu hodnoty na ceně produktu [38] 

 
Rozhraní označuje přechod z jednoho subsystému na jiný. V systému se vyskytují různé typy rozhraní 
jednotlivých subsystémů a to jak fyzické, tak i informační. S kaţdou změnou místa je spojeno i 
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překonání určité vzdálenosti v prostoru a čase, které je vnímáno jako posun mezi články řetězce. Pokud 
tento proces přesahuje hranice podnikového systému a zahrnuje tak na sebe navazující činnosti více 
podnikatelských subjektů, hovoří se o dodavatelském řetězci (blíţe popsáno například v [20, 54, 79]). 
 
Překonávání časových a prostorových rozdílů v logistickém řetězci musí být plánováno, realizováno a 
řízeno, dokumentováno i kontrolováno. Tyto procesy působí na kvalitu poskytovaných sluţeb zejména 
ve prospěch článků řetězce, které vystupují v pozici kupujícího, coţ můţe způsobovat konflikt mezi 
optimálním vytěţováním zdrojů a snahou o jednoznačnou orientaci na plnění poţadavků zákazníků. 
 
Jedním ze základních poţadavků na funkci logistických řetězců je pruţnost. Pruţnost řetězce je 
dosahována nejen odstraněním nadbytečných operací a článků řetězce, ale také snahou o maximální 
štíhlost procesů se zaměřením na hlavní hodnototvorné procesy. Vysoké nároky na flexibilitu 
dodavatelského řetězce vytváří především v čase a místě proměnlivá poptávka po výrobcích a 
poskytovaných sluţbách ve srovnání s omezenými zdroji jednotlivých článků řetězce. Tyto faktory 
vytvářejí tlak především na kapacitu zdrojů, kapacitu dopravy a skladování a kapitál vázaný v zásobách.  
 
Nezastupitelnou roli při zajištění potřeb logistického řetězce mají zásoby. Vedle negativních dopadů, 
v podobě vázání kapitálu a spotřeby nákladů na jejich udrţování, přinášejí moţnosti řešení časových, 
kapacitních, objemových a alokačních nesouladů mezi jednotlivými články řetězce [16]. Zásoby mají 
nezastupitelnou roli při vyrovnávání výkyvů poptávky s moţností plynulého a rovnoměrného vyuţití 
zdrojů. 
 
Za hlavní cíle v oblasti řízení zásob v logistických řetězcích jsou povaţovány: 
 

 optimální výše a struktura zásob, 

 alokace a dostupnost zásob, 

 kvalita poskytovaných sluţeb, 

 přiměřené náklady na skladování, dopravu a manipulaci, 

 účelné nastavení kapacit a přiměřená pruţnost systému. 
 
Správné nastavení úrovně zásob v logistickém řetězci přináší moţnosti nejen v uvolnění finančních 
zdrojů na financování zásob, ale vytváří také předpoklady pro efektivní provoz celého systému a 
omezení investic do rozšiřování kapacit. 
 
2.1.2 Materiálový tok a jeho parametry 

Tok je v systémové dynamice definován jako průběh materiálu, surovin a energií od zdrojů k výstupům 
ze systému, zahrnující jejich zpracování, spotřebu, ukládání, rozdělování nebo slučování s jinými vstupy 
nebo polotovary a přeměnu do jiné podoby [10]. 
 
Materiálový tok je moţné definovat jako mnoţství odčerpávané ze zdrojů nebo objem na výstupu 
výrobního systému. Veličiny materiálového toku jsou vyjadřovány ve fyzických, případně hodnotových 
jednotkách (počtu, hmotnosti, objemu, přidané hodnotě) za stanovený čas. Příkladem takového 
vyjádření materiálových toků můţe být počet předaných výkovků a počet obrobených a uvolněných 
kusů k montáţi za rok nebo počet komponent vydaných ze skladu na montáţ skupin za rok. Náročnost 
realizace materiálového toku bývá v praxi měřena na základě počtu nebo objemu či hmotnosti výrobků 
s průběhem mezi dvěma pracovišti nebo počtem manipulací potřebných k zajištění toku výrobků 
procesem či v jeho vybrané části za zvolené období. 
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Materiálový tok ve výrobním systému je omezen kapacitami jeho zdrojů a poţadovanými výstupy. Tok 
vyšší neţ minimum uvedených omezení je udrţitelný pouze krátkodobě, na úkor zvýšení zásob 
v systému. Omezení materiálového toku, při zachování úrovně výstupů ze systému, je moţné účinně 
dosáhnout sníţením produkce odpadů, zvýšením efektivity procesu a kvality výrobků. Cílem řízení 
materiálového toku je dosaţení efektivního pohybu surovin a materiálových vstupů, zásob ve výrobě a 
hotových výrobků z místa vstupu do systému na místa jejich spotřeby. Řízení materiálového toku je 
integrální součástí výrobního a logistického řízení. Nedostatek správných materiálů v poţadovaném 
čase a kvalitě na určeném místě můţe znamenat omezení dostupnosti kapacit výroby. Jejich přebytek 
naopak vyvolává potřebu plochy a nákladů na udrţování zásob v systému. 
 
Vhodným nástrojem pro optimalizaci materiálových toků je zpracování jejich důkladné analýzy, která 
představuje činnosti spojené s ohodnocením vstupů, výstupů, interních toků mezi zdroji a výstupy a 
stavu zásob materiálů v systému za určitý časový úsek. Za materiál nejsou přitom povaţovány pouze 
suroviny, ostatní materiálové vstupy, polotovary, komponenty, obaly, hotové výrobky, ale také odpady a 
emise vznikající při hodnototvorném procesu. Výstupy z analýzy materiálových toků jsou vyuţívány pro 
návrhy opatření, vedoucích ke sníţení materiálových ztrát, zkrácení průběţné doby výroby, zvýšení 
propustnosti výrobního systému, redukci zásob nebo poţadavků na dopravu a manipulaci. V průběhu 
analýzy materiálových toků je variantně hodnocen a navrhován efektivní sled pohybu materiálu všemi 
částmi výrobního procesu a jeho intenzita (například realizované mnoţství nebo počet pohybů). 
Efektivní materiálový tok je dosahován v případech, kdy materiál postupuje výrobním procesem rychle a 
plynule, bez zbytečných zdrojů plýtvání, kolizí, prostojů a protisměrných toků. Plynulý materiálový tok 
má zásadní význam zejména pro maximalizaci vyuţití kapacit výrobních zdrojů, spolehlivost plnění 
poţadavků zákazníků a přiměřenost nákladů potřebných k realizaci výroby. Náklady na skladování, 
manipulaci a dopravu materiálu nutnou k zajištění materiálového toku mohou tvořit aţ 70 % z celkových 
nákladů na výrobu produktu. 
 
Výrobní proces má dynamický charakter, jeho chování je v čase proměnné a je regulován vzájemnými 
vazbami, parametry jednotlivých zařízení i způsobem zajištění materiálového toku (technologie výroby, 
velikost dávek, výrobní kapacity, průběţná doba, rozsah mezioperačních zásob rozpracované výroby, 
délka zpracování, časová návaznost operací, prostorové uspořádání). Objem rozpracované výroby a 
zvolený koncept plánování a řízení procesů mají zásadní vliv na skutečný průběh materiálových toků a 
nároky na jejich zajištění. Jednotlivé činnosti by neměly být zahajovány dříve neţ je to nezbytně nutné 
(princip tahu) a také velikosti dávek by měly být úměrné aktuálním poţadavkům na daný typ výrobku. 
Příliš vysoký stav zásob rozpracované výroby a navezených materiálů, komponent a dílů zvyšuje 
nároky na zajištění materiálových toků a prostorové nároky na uskladnění těchto zásob. 
 
Jedním z nejběţněji v praxi sledovaných parametrů materiálového toku je průběţná doba výroby, která 
představuje délku trvání všech potřebných činností a operací od převzetí vstupů z předcházejícího 
procesu a zahájení jeho zpracování na první operaci aţ po odvedení hotového výrobku na výstupu ze 
systému. Průběţná doba výroby je také rozhodujícím parametrem pro plánování a organizaci výrobního 
procesu. Je udávána v časových jednotkách a obsahuje součet délky trvání všech činností a operací 
včetně manipulace a dopravy, technologicky nutných prostojů a čekání rozpracované výroby 
v jednotlivých zásobnících v průběhu zpracování. Nevhodná koordinace a návaznost jednotlivých 
operací a procesů způsobuje přerušování materiálového toku a způsobuje růst zásob rozpracované 
výroby, čímţ prodluţuje průběţnou dobu výroby. Stav zásob rozpracované výroby před jednotlivými 
pracovišti můţe být indikátorem výskytu omezení a problémů v synchronizaci toků. Existuje tedy pouze 
nepřímá vazba mezi délkou skutečné průběţné doby výroby ve srovnání s potřebnou délkou zpracování 
výrobku a stavem zásob rozpracované výroby v procesu. 
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Cílem plánování a řízení materiálových toků je zkracování průběţné doby, zvyšování podílu činností 
přidávajících hodnotu výrobku na celkové průběţné době výroby a eliminace činností, které nepřidávají 
hodnotu výrobku (zejména těch, které nejsou technologicky nutné). Technologicky nezbytné činnosti 
(jako jsou například přestavby a seřizování, údrţba zařízení, manipulace a doprava) je nutné provádět 
pouze v potřebném rozsahu a bez zbytečných ztrát. 
 
Plánování a řízení materiálových toků a zásob je odlišné v různých typech výrob. Z hlediska případové 
studie má specifický význam typologie výrob z hlediska bodu rozpojení materiálového toku objednávkou 
zákazníka (aplikací nového konceptu plánování a řízení výroby, materiálového toku a zásob dochází 
k posunu bodu rozpojení ve zkoumaném logistickém řetězci). Stručně budou rovněţ zmíněny další 
vybrané typologie, které je nutné brát při plánování a řízení materiálových toků a zásob v úvahu. 
 
2.1.3 Typy výrobních procesů podle bodu rozpojení 

Bod rozpojení materiálového toku objednávkou zákazníka je v logistickém řetězci místem, které od sebe 
odděluje dvě části řetězce. Část výrobního procesu, ve které se realizuje zákaznicky neutrální 
neadresná výroba na sklad dle predikce poptávky, a část výrobního procesu, ve které se výrobky 
dokončují na základě konkrétních poţadavků zákazníků [68]. Bod rozpojení se v podnikovém systému 
můţe nacházet ve skladu vstupních surovin (například hutní druhovýroba), ale také aţ ve skladu 
hotových výrobků (například spotřební zboţí). U speciálních typů výrob nebo v dodavatelských 
řetězcích s vysokým stupněm integrace však můţe být bod rozpojení posunut i před sklad vstupů 
(například u výrobků vyvíjených na míru zákazníkovi) nebo aţ do předešlého článku dodavatelského 
řetězce, tj. k dodavatelům speciálních dílů a komponent. Čím blíţ je alokován v systému bod rozpojení k 
zákazníkovi, tím kratší je doba celkového vyřízení zakázky a tím vyšší je flexibilita systému. U zboţí 
s nestabilním vývojem poptávky nebo u výrobků s vysokou přidanou hodnotou vyráběných speciálními 
technologiemi s vysokým stupněm integrace a s podílem zákazníka na vývoji produktu je vhodné bod 
rozpojení umístit co nejdál od zákazníka. V takových případech je výrobní proces charakterizován jako 
vývoj a výroba na zakázku. V případech, kdy je poptávka po hotovém produktu stabilní, bývá bod 
rozpojení umístěn co nejblíţe k zákazníkovi. Takový způsob výroby se nazývá jako výroba na sklad. 

Bod rozpojení se tedy posouvá v horizontální ose systému nebo řetězce a dělí materiálový tok na část, 
kdy je moţné identifikovat vstupní suroviny, díly, komponenty, rozpracovanou výrobu v různém stupni 
finalizace, případně jiţ i hotové výrobky dle konkrétní objednávky zákazníka, a na část hmotného toku, 
kde tato identifikace není moţná. Výroba před bodem rozpojení není realizována v přímé závislosti na 
konkrétní objednávce zákazníka. V případě, ţe to charakter poptávky vyţaduje, je moţné ke 
konkrétnímu výrobku přiřadit místo a čas zpracování, pracovníka, který daný úkon vykonal, i vstupní 
materiál a ověření jeho kvality poţadovaným atestem. Je tedy moţná zpětná identifikace způsobu 
zpracování i kvality vstupů a komponent, ale není zřejmé, která konkrétní objednávka bude 
z vyrobeného produktu vykryta. Objednávka nemusí být ještě v danou chvíli přijata nebo je výroba 
realizována hromadně v kumulaci pro více odběratelů a není účelné tok jednotlivých zakázek dělit a 
drobit tak výrobní dávky na mnoţství, které bude sniţovat výkon a stupeň vyuţití výrobních kapacit a 
přinášet zvýšené nároky na  plánování a řízení výrobního procesu. 

Není moţné bez výhrady souhlasit s názory, které tvrdí, ţe bod rozpojení dělí proces na část, která je 
řízena poptávkou, a část, která poptávkou řízena není. I část výrobního procesu před bodem rozpojení 
musí být závislá na vývoji poptávky po daném produktu a není moţné ji realizovat chaoticky bez vazby 
na konkrétní poţadavky zákazníků nebo předpověď vývoje poptávky, coţ však sebou nese rizika 
odchylek skutečného a předpokládaného vývoje poptávky. Proto je vhodné, pokud je bod rozpojení 
umístěn co nejblíţe zákazníkovi, nastavit systém tak, aby byl dostatečně citlivý na vývoj poptávky, 
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výsledný produkt nebyl vysoce specializován na úzký segment trhu a aby poptávka po takovém 
produktu vykazovala spojitý a stabilní trend. 

Velká část výrobních organizací však není v přímém kontaktu s cílovým zákazníkem a nemá tak 
k dispozici přesné informace o situaci na trhu. Tyto podniky řídí výrobní procesy na základě předpovědi 
poptávky. Řízení procesů na základě předpovědí však přináší rizika odchylky skutečného vývoje na trhu 
od dříve sestavené predikce, na základě které byly naplánovány a realizovány výrobní a distribuční 
procesy. Cílem správného nastavení systému je eliminace těchto rizik a posunutí bodu rozpojení co 
nejdále proti směru toku materiálu v řetězci. To však přináší vysoké nároky na disponibilní výrobní 
kapacity pro dokončení zásob rozpracované výroby a pruţnost systému, která umoţňuje rychlé 
dokončení hotových produktů a velmi krátkou průběţnou dobu výroby mezi bodem rozpojení a 
zákazníkem. Nutnou podmínkou je aktivní komunikace a sdílení informací s dostatečnou technickou 
podporou pro jejich rychlý přenos a zpracování. Výhody posunutí bodu rozpojení co nejdále směrem 
k nákupu vstupů do systému představuje niţší úroveň zásob hotové výroby a tím i eliminace rizika 
vzniku nadbytečných nebo neupotřebitelných zásob. 

Správné umístění bodu rozpojení v rámci daného systému závisí na poloze subjektu v rámci 
logistického řetězce, konkrétních podmínkách společnosti, struktuře vazeb v rámci řetězce, míře 
integrace jednotlivých článků, nastavení hmotných a informačních toků i dalších parametrů, které 
ovlivňují správnou funkci systému a řetězce, do kterého je zapojen. 
 
Řízení procesu doplňování zásob v bodu rozpojení je závislé na okamţité výši zásoby, přijatých 
objednávkách a predikci poptávky. Srovnání výše adresných či fiktivních poţadavků na výrobu finálního 
produktu a aktuálního stavu zásoby je impulsem pro zadání poţadavku na doplnění zásoby, úpravu 
úrovně řídících hladin zásob nebo velikosti výrobní dávky. Jde tedy o soubor parametrů, který definuje 
časově rozvrţený program pro doplňování zásoby hotových výrobků na skladě v bodě, kde se nezávislá 
poptávka mění na poptávku závislou s adresným přiřazením zásoby a rozpracované výroby 
k jednotlivým objednávkám. 
 
Umístění bodu rozpojení odděluje oblasti materiálového toku s odlišným způsobem řízení a tím i s 
rozdílnými poţadavky na metody plánování procesů. Ve směru materiálového toku k zákazníkovi, tedy 
ve směru od bodu rozpojení k trhu, jsou procesy řízeny na základě přijatých a potvrzených objednávek 
(označováno jako systém „tahu“). Ve směru materiálového toku dál od zákazníka, tedy směru od bodu 
rozpojení k dodavatelům, je řízení procesů zaloţeno na plánech sestavovaných na základě předpovědi 
nezávislé poptávky [13], respektive kombinaci nezávislé poptávky kumulované se 
sdruţenými poţadavky více zákazníků na totoţný produkt nebo polotovar, které mohou být částečně 
nebo zcela kryty jiţ přijatými objednávkami (systém „tlaku“). 

Umístění bodu rozpojení v systému je spojeno s různými druhy podnikatelského rizika. Ať uţ jde o riziko 
spojené s financováním zásob, riziko ztráty disponibilních kapacit pro jinou výrobu, riziko ztráty nebo 
zrušení objednávek, riziko poškození nebo zastarání vyrobených produktů, riziko ztráty exspirace nebo 
riziko změny realizované ceny (změny měnových kurzů, vývoj ceny produktů nebo surovin na trhu). 

Polohu bodu rozpojení je nutné zvolit pro konkrétní kombinaci výrobku a trhu. Zvolená poloha musí 
vyhovovat do značné míry protichůdným poţadavkům na úroveň sluţeb zákazníkům (zejména na délku 
dodací lhůty, stupeň spolehlivosti dodávky a na pruţnost systému) a poţadavkům na nízké náklady na 
udrţování zásob. Umístění bodu rozpojení ve směru blíţe k zákazníkovi představuje nastavení systému 
více ve prospěch jeho poţadavků na rychlost dodání a umístění bodu rozpojení dále ve směru od 
zákazníka umoţňuje individualizaci poţadavků zákazníků na provedení výrobku, sniţuje riziko 
nepouţitelnosti zásob rozpracované výroby a ztráty výrobních kapacit. 
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Z pozice bodu rozpojení jsou v rámci výrobních systémů rozlišovány následující typy výroby (viz obr. 2) 
[73]: 

- vývoj a výroba na zakázku (ETO - Engineering To Order), 
- výroba na zakázku (MTO - Make To Order), 
- montáţ na zakázku (ATO - Assembly To Order), 
- výroba na sklad (MTS - Make To Stock). 

 

 
 

Obr. 2 Schéma umístění bodu rozpojení ve výrobních podnicích (vytvořeno na základě [73] 

Vývoj a výroba na zakázku 

V tomto typu výrobního procesu je tvorba postupu a kusovníku součástí průběţné doby zpracování 
objednávky a prodluţuje tak průběţnou dobu realizace celé zakázky. Pro tento charakter výroby je 
specifické, ţe produkty vyţadují zpracování jedinečného návrhu a vývoje celého produktu, který vychází 
z poţadavků zákazníka a také výrazné odlišnosti v pouţitých materiálech a surovinách. 

Výrobní proces probíhá formou vývoje a výroby na zakázku. Kaţdá zakázka můţe být unikátní tím, ţe 
výrobek je sloţen z jedinečných dílů nebo polotovarů nebo vyţaduje zvláštní technologický postup 
výroby s odlišnou posloupností kroků. Existují i procesy, kdy tento typ výroby probíhá opakovaně. 
V těchto případech je průběţná doba zkrácena o délku vývoje produktu (pokud však nedochází k jeho 
inovaci). Bod rozpojení je umístěn u dodavatele a hovoří se o nákupu a výrobě na zakázku. Příkladem 
můţe být montáţ počítačů nebo výroba sad komponent pro montáţní linky v automobilovém nebo 
elektrotechnickém průmyslu. Pro tento typ výrobních procesů je obvyklé pouţití víceúčelových strojů. 
Velké nároky jsou kladeny na plánování, rozvrhování a koordinaci výroby velkého mnoţství typů 
komponent a velké šíře málo podobných výrobků. Zásoby zpravidla tvoří pravidelně pouţívané 
materiály, přičemţ největší podíl zásob je soustředěn do rozpracované výroby vyskytující se mezi 
jednotlivými výrobními fázemi a operacemi. Mezi typické problémy vývoje a výroby na zakázku patří 
především dlouhé dodací lhůty a omezená moţnost sestavení předpovědi poptávky mimo rozsah jiţ 
uplatněných objednávek. 

http://www.iteuro.cz/reseni/typ-eto/?2
http://www.iteuro.cz/reseni/typ-mto/?2
http://www.iteuro.cz/reseni/typ-ato/?2
http://www.iteuro.cz/reseni/typ-mts/?2
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Výroba na zakázku  

Bod rozpojení ve výrobě na zakázku je posunut od dodavatelů do vstupní části podnikového systému 
(skladů surovin, materiálů a polotovarů výrobce). Nakupovaný materiál je objednáván v závislosti na 
predikci spotřeby, která zpravidla vychází z bilance materiálových potřeb realizace jednotlivých zakázek. 
Plánování a řízení výroby probíhá dle zakázek zákazníků, tj. poţadovaných objemů a termínů plnění. 
Pro tento typ výroby je charakteristické, ţe výroba je zahájena aţ po přijetí objednávky od zákazníka. 
Finální produkt je obvykle vyroben na základě individuálních poţadavků zákazníků. Na míře 
opakovatelnosti výroby a velikosti výrobních dávek (sérií) závisí také, vedle pouţití univerzálních 
zařízení, efektivnost vyuţití speciální jednoúčelových zařízení. Mezi typické problémy výroby na 
zakázku patří relativně vysoká míra neproduktivních časů při seřízení výrobních zařízení. Plánování a 
řízení výroby je zaměřeno na bilancování vyuţití kapacit, plnění poţadovaných termínů a  řízení zásob 
rozpracované výroby. 

Montáž na zakázku 

Tento typ výrobního procesu je charakteristický tím, ţe bod rozpojení je obvykle posunut do skladu 
montáţních sestav, na rozhraní mezi předmontáţemi a montáţí finálního produktu. Plánování a řízení 
předmontáţních procesů probíhá obvykle na základě predikce spotřeby vyráběných produktů (získané 
při komunikaci se zákazníkem). Montáţní závody bývají zahrnuty s určitým stupněm integrace do 
dodavatelského řetězce svých zákazníků. Vlastní řízení montáţe a finalizace produktu je pak 
realizováno na základě konkrétních zákaznických objednávek (odvolávek). 

Klíčové procesy z pohledu kapacitních omezení a materiálového zajištění výroby jsou však plánovány 
dle predikce spotřeby a to včetně řízení hladin zásob vstupních materiálů a komponent. Výrobní 
program je sloţen z několika druhů výrobků, z nichţ kaţdý je vyráběn s určitou pravidelností v různé 
velikosti výrobních dávek. Opakovatelnost výroby umoţňuje vedle univerzálních zařízení pouţívat i 
speciální jednoúčelová zařízení. Hromadná velkosériová výroba nebo výroba bez konkrétního 
poţadavku zákazníka vyţaduje velkou unifikaci výrobních postupů a spotřebovávaných komponent a 
dílů. V opačném případě bude nutné mít pro zajištění dodání zboţí v krátké lhůtě s vysoce flexibilní 
reakcí na poţadavky zákazníků k dispozici velmi vysoké stavy zásob rozpracované výroby před bodem 
rozpojení (zásoby dílů a komponent). Takto vysoké stavy zásob však znamenají zvýšené náklady na 
jejich financování, zajištění a provozování potřebných prostor pro skladování a manipulaci a také 
zvýšené riziko poškození a morálního zastarání těchto zásob. Mezi typické problémy tohoto typu výroby 
v oblasti plánování a řízení výroby patří optimalizace zásob rozpracované výroby, dodrţování termínů, 
velikosti výrobních dávek a frekvence opakování výroby a to zejména v souvislosti se seřízením 
výrobních zařízení při změně vyráběného výrobku. Vzhledem k charakteru výrobního procesu a stupně 
jeho integrace do dodavatelských řetězců bývají tyto problémové okruhy často řešeny implementací 
konceptů štíhlé výroby (JIT, KANBAN). 

Výroba na sklad  

Výrobu na sklad je moţné charakterizovat tím, ţe bod rozpojení je v podnikovém systému výrobního 
subjektu posunut aţ do skladu hotové výroby. Řízení výroby je závislé na stavu zásob hotových 
výrobků, objemu přijatých objednávek a předpovědi poptávky. Zahájení výroby není vázáno na přijetí 
objednávky, ale produkt často bývá vyroben jiţ před příjmem objednávky od zákazníka. Zakázky jsou 
většinou plněny ze skladových zásob a výrobní příkazy slouţí k jejich doplnění. Výroba má obvykle 
hromadný charakter omezeného a velmi úzkého sortimentu výrobků s velkým objemem výroby a 
relativně dlouhou dobou ţivotního cyklu výrobku. Tomu bývají uzpůsobeny také výrobní kapacity 
sloţené z jednoúčelových strojů s vysokým výkonem, ale malou flexibilitou operací a způsobu 

http://www.iteuro.cz/reseni/typ-eto/
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zpracování, které obsluhují úzce specializovaní pracovníci. Systém řízení zásob je zaloţen na principu 
hladinového řízení. Impuls k zadání výrobního příkazu anebo k vyhotovení nákupní objednávky pro 
doplnění zásoby bývá v systému generován v okamţiku, kdy zásoba poklesle pod signální mez nebo 
úroveň stanovenou pro doplnění zásoby [13]. Mezi běţné problémy plánování a řízení výroby na sklad 
patří například nastavení správné úrovně doplňování zásob do skladu hotové výroby ve vazbě na 
optimální velikost výrobní dávky. V případě, ţe poptávka vyráběného produktu podléhá sezónním 
výkyvům (například stavební hmoty nebo topenářská technika), patří mezi problémové okruhy také 
správné nastavení výrobních kapacit a rozhodování mezi koncepty stabilní výroby s proměnlivou úrovní 
skladových zásob (zejména s vysokým objemem zásob před zahájením sezóny) a konceptem výroby 
realizované podle měnící se poptávky. Druhý z konceptů přináší nutnost řešení problémů spojených 
s nerovnoměrným vyuţitím výrobních kapacit a proměnlivými nároky na obsazení pracovišť, které jsou 
však vyvaţovány niţším objemem zásob hotové výroby (z důvodu niţšího rizika chyb v předpovědi 
poptávky, zastarání a poškození výrobků při dlouhodobém skladování nebo ztráty exspirace). 

2.1.4 Typy výrobních procesů z hlediska dalších kriterií 

Kvalita materiálových toků je ovlivňována, mimo způsob plánování a řízení procesů, zejména 
prostorovým řešením a uspořádáním technologie výroby a logistických řetězců. Obvykle jsou prostorová 
řešení výrobních procesů v souvislosti s tokem materiálu rozdělována na čtyři hlavní typy procesů [10]: 
 

- proces s přímými toky, 
- proces s toky ve tvaru písmene „L“, 
- proces s toky ve tvaru písmene „U“, 
- proces s vícesměrnými materiálovými toky. 

 
V praxi jsou tyto základní typy materiálových toků doplňovány různými modifikacemi dispozičního 
uspořádání (například kruhovým), respektive vzájemně se kříţícími a vratnými toky materiálu. Zvolené 
dispoziční uspořádání procesu je charakterizováno zejména intenzitou a směrem toku materiálu 
procesem. Intenzita toku je měřena jako průchod výrobků a materiálu mezi jednotlivými pracovišti a 
manipulačním výkonem potřebným k zajištění tohoto toku. 
 
Literatura také uvádí dělení výrobních procesů podle průběhu materiálových toků a šíře sortimentu na 
výroby typu „I“, „V“, „A“ a „T“ (tvar těchto písmen napovídá o průběhu toků při tvorbě produktu) [4]: 
 

- Výroba typu „I“ je charakteristická stejnorodou nevětvenou výrobou opakujících se výrobků. 
Příkladem můţe být výroba polotovarů v chemickém průmyslu nebo tepelné zpracování huních 
výrobků. 

- Výroba typu „V“ je typem výroby s omezeným mnoţstvím druhů vstupních surovin, které jsou 
v průběhu hodnototvorného procesu zpracovávány do široké škály různých produktů (hutní 
nebo textilní výroba). 

- Výroba typu „A“ představuje spojované typy výrobních procesů s velkým mnoţstvím 
vstupujících surovin, materiálů, dílů a komponent, které jsou za pomoci různých výrobních 
zařízení přetvářeny do omezeného počtu finálních výrobků. Příkladem takového typu výrobních 
procesů můţe být montáţní a strojírenská výroba sloţitých zařízení. 

- Výrobou typu „T“ bývá označována výroba široké škály finálních výrobků v závislosti na 
individuálních poţadavcích zákazníků, které jsou realizovány z omezeného počtu typů součástí 
a skupin (výroba automobilů, elektroniky a domácích spotřebičů). 

 
Typy výrobních procesů je moţné charakterizovat také podle uspořádání pracovišť [64]. Uspořádání 
pracovišť v provoze má zásadní dopad na náročnost manipulace a dopravy materiálu mezi jednotlivými 
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stupni jeho zpracování a ovlivňuje tak sloţitost materiálových toků. Výrobní procesy v závislosti na 
způsobu uspořádání pracovišť a materiálové toky ve výrobě jsou členěny na výrobní procesy s 
technologickým a procesním uspořádáním (viz obr. 3): 
 

- Uspořádání technologické – jednotlivé části provozu jsou koncipovány tak, ţe sdruţují 
technologicky podobná zařízení (například obrobnu tvoří stroje pro hrubé a hotovní soustruţení, 
brusírna zahrnuje různá zařízení pro broušení zpracovaných součástek). Takovéto uspořádání 
je méně citlivé na poruchy jednotlivých zařízení, obvykle je však nutné před jednotlivými stroji a 
částmi provozu drţet zásobu rozpracované výroby zajišťující plynulý chod jednotlivých zařízení. 
Technologické uspořádání provozu je také náročné na mezioperační dopravu a manipulaci. 
Mezi nevýhody tohoto uspořádání rovněţ patří delší vzdálenost mezi jednotlivými stupni 
zpracování výrobku a náročnost na plánování a řízení výroby, delší průběţné doby a prostorová 
náročnost. Mezi výhody naopak patří soustředění pracovníků se stejnou kvalifikací do jednoho 
výrobního uzlu, coţ podporuje kumulovanou obsluhu pracovišť. Jeden pracovník je schopen 
souběţně obsluhovat více zařízení najednou, pokud tomuto způsobu odpovídá délka 
operačních časů zpracovávaných výrobků, omezený podíl pracovníka na vlastním zpracování 
výrobku (je moţné zpracovávat výrobek v automatickém reţimu chodu stroje i při omezeném 
času nepřítomnosti pracovníka u zařízení) a moţnost vyuţití volné kapacity jiných strojů při 
poruchách a opravách zařízení. Tento způsob prostorového uspořádání provozu je uplatňován 
převáţně v zakázkové nebo malosériové výrobě. 

 
- Linkové nebo procesní uspořádání – do jedné části provozu jsou prostorově soustředěna 

všechna nebo převáţná část zařízení, která se podílejí na dokončení určité fáze výroby jednoho 
typu výrobku. Výrobní zařízení jsou uspořádána ve směru materiálového toku výrobku a 
zpravidla výkonově synchronizována. Linkové uspořádání pracovišť významně omezuje 
mezioperační zásoby rozpracované výroby, zkracuje průběţnou doby výroby, dává příleţitost 
k efektivnímu vyuţití vysokého stupně automatizace dopravy a manipulace s materiálem, 
sniţuje plochu potřebnou pro realizaci výroby a náročnost na přípravu a plánování výroby. Je 
však velmi citlivé na správné vybalancování taktů procesně sdruţených zařízení tak, aby délka 
zpracování výrobku na jednom zařízení neomezovala vyuţití kapacit navazujícího pracoviště. 
Mezi další nevýhody tohoto uspořádání patří vysoká vzájemná závislost pracovišť na 
poruchách a odstávkách jednotlivých částí linky a časové nároky a náklady na změnu 
uspořádání a přednastavení linky při zásadní změně výrobního programu. Procesní uspořádání 
výroby je praktikováno zejména v hromadné a velkosériové výrobě. 

 

 
 

Obr. 3 Schéma uspořádání výrobních pracovišť (vytvořeno na základě [16]) 
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V praxi dochází k prolínání obou způsobů prostorového uspořádání v jednotlivých částech výrobního 
procesu nebo řetězce. Můţe to být dáno historickým vývojem jednotlivých podniků, ale stále častěji 
dochází k záměrnému spojení dvou zdánlivě neslučitelných konceptů uspořádání. Tento koncept je 
nazýván „flexibilní“ [64] nebo „postmoderní“ továrnou [17]. 
 
2.1.5 Výrobní kapacita a stupeň jejího využití 

Kapacitu dané výrobní jednotky je moţné definovat jako maximálně dosaţitelný objem produkce 
z dostupného mnoţství výrobních faktorů v daném čase [74]. V praxi jsou pouţívány při stanovení 
výrobní kapacity pouze některé výrobní faktory a to zejména výrobní zařízení a lidská práce. Ve 
vybraných typech výrobních procesů však mohou maximální kapacitu výrobního procesu ovlivňovat i 
jiné faktory jako plocha nebo prostor. O ostatních faktorech (energie, voda, suroviny) se v převáţné 
míře předpokládá, ţe je jejich disponibilita pro daný proces neomezená. Tento přístup však není moţné 
paušalizovat a je proto vhodné vţdy definovat všechna disponibilní omezení daného procesu a aţ 
následně se zaměřit na faktory, které představují primární omezení kapacity. 
 
Toto tvrzení se opírá také o zkušenosti s realizací případové studie obsaţené v disertační práci, kdy 
v praxi došlo k omezení výrobní kapacity jednoho z článku optimalizovaného logistického řetězce 
z důvodu nedostatečného prostoru (výrobní proces omezený prostorovou kapacitou zasychání 
v adjustaci). Dalším příkladem omezení kapacity tímto faktorem mohou být procesy s pomalou 
regulovanou změnou teploty. 
 
Maximální objem výrobků, které je schopna daná výrobní jednotka (podnik, závod, provoz, dílna, 
výrobní uzel, pracoviště nebo stroj) vyprodukovat za daný čas, představuje teoretickou veličinu, která je 
dosaţitelná pouze za ideálních podmínek. Proto je vedle maximální výrobní kapacity stanovována také 
výrobní kapacita dosaţitelná nebo praktická (provozní), která je niţší neţ maximální kapacita a počítá 
s určitými omezeními maximálního výkonu. 
 
Obecně je moţné kapacitu výrobní jednotky stanovit jako násobek jejího výkonu dosahovaného za 
jednotku času a počtu časových jednotek, po které je výrobní jednotka v činnosti (časový fond) [62]: 

 

                                                                                 
 

kde     je stanovená dosaţitelná kapacita v měrných jednotkách objemu výroby,     délka pracovního 
fondu a    výkon za časovou jednotku.  
 
Výkon výrobního zařízení je stanoven jako maximální počet výrobků, které je dané zařízení schopno 
vyrobit za jednotku času, obvykle za jednu hodinu nebo za pracovní den a to při dodrţení 
technologického postupu výroby a dosaţení stanovené úrovně kvality. Při jeho určení je základem 
maximální mezní výkon zařízení s přihlédnutí ke konkrétním podmínkám provozu.  
 
Časový fond výrobního zařízení je počet pracovních jednotek (obvykle hodin nebo dnů), po které je 
dané zařízení v provozu. Časový fond je závislý na charakteru výrobního procesu (jeho přerušitelnosti) 
a charakteru poptávky po výsledných produktech tohoto procesu. V praxi jsou rozlišovány a pouţívány 
zejména kalendářní, nominální a vyuţitelný časový fond. Kalendářní časový fond představuje počet dnů 
nebo jiných časových jednotek v daném kalendářním roce. Nominální časový fond je odvozen 
z kalendářního časového fondu odečtením časových jednotek, po které dané zařízení není v činnosti 
v důsledku jeho plánovaného neobsazení obsluhou (nepracovní dny jako jsou svátky, dny pracovního 
volna nebo klidu v závislosti na reţimu směnnosti obsazování pracoviště). Nominální časový fond je 
obvykle vyjádřen ve dnech nebo v hodinách v průběhu kalendářního roku. Vyuţitelný pracovní fond pak 
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představuje pracovní fond, který je dán počtem časových jednotek, po které je zařízení v činnosti po 
odečtení plánovaných prostojů. 
 
Plánované prostoje představují čas potřebný pro plánované opravy a údrţbu zařízení, čas potřebný pro 
přestavby a seřízení daného zařízení, výměnu nástrojů, ale například i čas potřebný pro výrobu 
technologicky nezbytné neshodné výroby (seřizovacích kusů, kusů vyprodukovaných v průběhu 
přechodu na jiný typ výrobku, které nedosahují poţadovaných parametrů). 
 
Poměr mezi skutečně dosahovaným objemem výroby a výrobní kapacitou je označován jako stupeň 
vyuţití výrobní kapacity. Obvykle je tento poměr vyjádřen pomocí koeficientu vyuţití výrobní kapacity 
v procentech jako [62]: 
 

        
  

   
                                                                    

 

kde     je koeficient celkového vyuţití výrobní kapacity a    je skutečně dosaţený objem výroby 

v daném období vyjádřený v měrných jednotkách produkce (součin skutečné doby provozu zařízení a 
skutečného výkonu v měrných jednotkách produkce za měrnou jednotku doby provozu zařízení). 
 
Stupeň vyuţití výrobní kapacity ovlivňují jiţ popsané parametry, ale také sestavený výrobní plán. 
Dalšími parametry ovlivňujícími významně reálný výkon výrobního procesu jsou skutečný pracovní čas 
jednotlivých zařízení (jejich obsazení a produktivní čas, po který zařízení produkuje plnohodnotné 
výrobky) a také vyuţití výkonu zařízení, které bývá ovlivněno především organizací práce a 
materiálového toku (například blokování zařízení manipulací a dopravou, čekáním na obsluhu nebo 
závislostí na jiném zařízení s delším operačním časem), kvalifikací pracovníků obsluhy zařízení nebo 
pouţitými surovinami, nástroji či způsobem zpracování výrobku. 
 
Rozdíl mezi stanovenou výrobní kapacitou a skutečně dosahovaným objemem výroby představuje 
kapacitní rezervu, která vytváří potenciál pro optimalizaci vyuţití výrobních kapacit. Ke zvyšování stupně 
vyuţití výrobní kapacity dochází například prostřednictvím navyšování vyuţitelného časového fondu 
zařízení, coţ je omezeno kalendářním časovým fondem, nebo navyšováním stupně vyuţití kapacity 
výrobního zařízení, které je moţné realizovat pomocí optimalizace plánování a řízení výrobního 
procesu, zkracováním prostojů a neproduktivního času zařízení, zkracováním časů zpracování, 
zvyšováním kvalifikace pracovníků obsluhy a dalších opatření. 
 
2.1.6 Synchronizace výrobních procesů 

Cílem synchronizace výrobních procesů je realizace výroby s minimálními zásobami a krátkými 
průběţnými dobami, vyrábět pruţně a efektivně plnit poţadavky zákazníků. Výsledkem takového 
výrobního procesu je plynulý a rychlý materiálový tok. Při synchronizaci procesů je moţné realizovat 
výrobu na základě individuálních poţadavků zákazníků při nízkých zásobách rozpracované i hotové 
výroby s omezenými nároky na plochu a manipulační činnosti [11]. 

Základem synchronizace procesů je časová návaznost konce jednoho a začátku druhého procesu. 
Předpokladem pro dosaţení synchronizace je rovnoměrné a vyváţené zatíţení výrobní kapacity 
jednotlivých procesů. Tento předpoklad je však v praxi při proměnlivých poţadavcích na kapacitu 
jednotlivých zdrojů obtíţně realizovatelný. I pokud by tato situace krátkodobě nastala, budou mít na 
výrobní kapacitu jednotlivých procesů vliv nahodilé stochastické stavy. Z tohoto důvodu je nutné 
k dosaţení synchronizace procesů hledat jiná řešení a to napříč celým logistickým řetězcem. 
Synchronizace procesů vychází zejména z následujících pilířů: 
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- synchronizace výrobních procesů jiţ ve fázi projektování výrobního zařízení, 
- optimalizace výroby (např. redukcí seřizovacích časů nebo vyvaţováním výrobních linek), 
- zvyšování kvality a stability procesů (zejména prostřednictvím jejich analýzy, hodnocení a 

neustálého zlepšování a standardizace), 
- zvyšování efektivity materiálových a informačních toků (např. sdílením informací a 

integrovaným přístupem k logistice v řetězci, pokročilými systémy pro plánování a řízení výroby, 
uplatňováním principů tahu). 

Přechod k synchronizaci procesů a zajištění plynulého toku materiálu v řetězci znamená změnu filosofie 
řízení materiálových toků. Systémy nastavené na tlak vstupu zakázek do výroby („push“ systémy) se 
snahou v maximálně moţné míře naplnit výrobní kapacity jsou nahrazovány systémy tahu („pull“ 
systémy) s vyváţením toku materiálu jednotlivými procesy. Snaha o dosaţení plynulého toku v rámci 
logistického řetězce bývá dovršením snah o transformaci systému a vybudování synchronních a 
„štíhlých“ procesů. 

Maximalizace vyuţití výrobních kapacit v důsledku neúměrné kumulace výrobních dávek způsobuje 
vysoký stav rozpracované výroby a dlouhé průběţné doby výroby. Tento princip je uplatňován zejména 
u řízení sloţitých procesů s více stupni výroby a vícesměrnými materiálovými toky, s dlouhými dodacími 
lhůtami a prioritou naplnění objemů výkonu v daném období. Výsledkem jsou vytíţená pracoviště, ale 
na úkor nadvýroby, obtíţné identifikace úzkých míst, častých zásahů do sestaveného plánu výroby, 
neustále se měnících priorit a „absolutních“ priorit, kterým se připravují koridory rychlých průchodů na 
úkor dalších zakázek (čímţ vznikají potenciálně další priority a nutnost dalších cyklických zásahů 
zvyšujících chaos s potřebou překročit hranice nastavených standardů). 

Nastavení synchronizace procesů znamená zcela jiný pohled na řízení toku zakázky, informací a 
materiálu systémem. Tento přístup je zaloţen na maximalizaci propustnosti a plynulosti materiálových 
toků s maximalizací vyuţití kapacit úzkých míst jednotlivých částí procesů a vyváţení jednotlivých částí 
toků a kapacit. Takovéto systémy přinášejí nejen pokles stavu rozpracované výroby a zvýšení rychlosti 
a pruţnosti uspokojování poţadavků zákazníků, ale také výrazné zjednodušení plánování a řízení 
výroby s pouţitím nástrojů a metod „štíhlé“ výroby [80]. 
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2.2 Plánování a řízení materiálových toků a zásob 
 
2.2.1 Management výroby 

Management výroby zahrnuje sled činností, které vycházejí z disponibilních kapacit zdrojů, jsou 
prováděny na základě podkladů o predikci poptávky nebo konkrétních objednávkách zákazníků a určují 
časovou i prostorovou realizaci hodnototvorného procesu potřebnou k jejich uspokojení. Tyto činnosti 
zahrnují: 

- dlouhodobé bilancování, modelování a plánování kapacit, 
- zpracování kusovníků, 
- sestavení výrobního plánu, 
- plánování potřeb materiálu, pracovníků obsluhy, 
- operativní řízení výroby a rozvrhování realizace zakázek na jednotlivých pracovištích, 
- sledování a evidenci skutečného průběhu výroby, 
- analýzu vyuţití jednotlivých zdrojů a následné korekce, 
- další činnosti vycházející z charakteru výrobního procesu. 

Management výroby musí předcházet a reagovat na odchylky mezi předpokládaným a skutečným 
chováním poptávky, dodávek vstupních surovin a materiálu, fungování jednotlivých zařízení a jejich 
ovlivňování pracovníky obsluhy. Jeho úspěšnost je zaloţena na dostupnosti údajů, organizaci práce, 
dodrţování stanovených postupů, výskytu stochastických jevů a chyb i dalších předpokladech. 
Plánování výroby je proces, který musí vytvořit soulad mezi poţadavky zákazníků, strategií výroby, 
kapacitami zdrojů, moţnostmi nákupu a kooperací v čase. Aby sestavený plán dobře plnil svou funkci, 
musí být proveditelný, komplexní, stabilní a musí být východiskem pro plánování nákupu a kapacit 
jednotlivých zdrojů [32]. Znamená to, ţe v plánu výroby musejí být obsaţeny všechny poţadavky 
zákazníků, informace o predikci poptávky a další potřeby podniku. Plán musí respektovat rovnoměrné 
zatíţení jednotlivých zdrojů a kapacit, eliminovat rizika náhlých změn, zajistit efektivitu plánovaných 
činností a respektovat parametry výrobních a obsluţných procesů. 

Základem managementu výroby je průběţný čas výroby, který je dán celkovou délkou trvání činností od 
zahájení hodnototvorného procesu první operací aţ po poslední vykonanou operaci v rámci tohoto 
procesu. Průběţný čas zahrnuje jednotlivé časy zpracování a montáţe výrobků, časy potřebné pro 
dopravu a manipulaci, neproduktivní časy čekání na zpracování mezi jednotlivými stupni výroby a můţe 
také zahrnovat časy potřebné pro seřízení a přípravu technologie, opravy vad a podobně. Průběţná 
doba výroby je proměnlivá veličina, která závisí na několika faktorech: 

- technologii výroby, 
- počtu stupňů zpracování a montáţe výrobku, 
- vzájemné kombinaci vyráběných výrobků, 
- pořadí zpracování, 
- disponibilitě výrobních zdrojů, 
- disponibilitě vstupních materiálů a surovin, dílů a komponent, 
- dostupnosti kvalifikované obsluhy zařízení. 

 
Obvykle tvoří 80 aţ 90% průběţné doby výrobku neproduktivní časy, které nepřidávají hodnotu výrobku.  
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Plánování výroby 

Plánování výroby je nástrojem rozvoje organizace. Prostřednictvím plánů jsou realizovány strategické 
cíle a rozhodující změny v organizaci i jejich sloţkách. Plán definuje směr rozvoje organizace, je 
prostředkem zabezpečujícím koordinaci a proporcionalitu uvnitř organizace. Z časového hlediska je 
nutná provázanost jednotlivých strategických, taktických i operativních plánů. Z hlediska věcného je 
nutné zajistit provázanost plánů obchodních, výrobních, personálních, plánů technického rozvoje, 
investic, finančních a dalších plánů, které jsou v organizaci sestavovány [66]. Z pohledu organizace 
řízení společnosti je nutné zajistit provázanost kaskády plánů sestavovaných na jednotlivých 
organizačních úrovních, od celopodnikových plánů aţ po plány jednotlivých útvarů. 

Mezi důleţité charakteristiky, které by měl splňovat kaţdý plán, je reálnost a stabilita jeho realizace 
v provozní praxi [72]. Sestavený výrobní plán představuje rozvrţení výroby poţadavků zákazníků v čase 
a mnoţství. Plán musí být sestaven tak, aby byl dostatečně pruţný a přizpůsobitelný změnám. 
S ohledem na charakter rozhodovacího procesu a plánovací horizont lze rozlišit plány: 

- strategické – dlouhodobé záměry organizace definující její rozvoj, 
- taktické – specifikují úkoly vycházející ze strategických plánů na střednědobé období, 
- operativní – jsou sestavovány na kratší období a vycházejí z konkrétních podmínek jednotlivých 

zdrojů. 

Dlouhodobé strategické plánování výroby zahrnuje zejména hrubé plánování (ve značné míře se zde 
pouţívají výrobkoví reprezentanti), dlouhodobé bilancování vyuţití výrobních kapacit, identifikování 
poţadavků na vstupní materiál a suroviny, poţadovanou obsazenost jednotlivých výrobních uzlů, 
poţadavky na technologické a kapacitní kooperace, optimalizaci časové polohy plánovaných odstávek a 
oprav zařízení případně jiných omezení provozu, identifikaci potenciálu pro realizaci dalších poţadavků 
zákazníků v jednotlivých intervalech plánovacího období, zavádění nových typů výrobků do výroby a 
investiční akce. Plánovací horizont dlouhodobého výrobního plánu by neměl být kratší neţ jeden rok. 

Střednědobé taktické plánování výroby probíhá v kratším časovém horizontu, obvykle se v praxi 
pouţívá ve dvou plánovacích horizontech a to čtvrtletí a kalendářní měsíc. Střednědobé výrobní plány 
vycházejí z dlouhodobých plánů, ale jsou zpracovávány s větší přesností. Výrobkoví reprezentanti jsou 
nahrazováni konkrétními výrobky, plány jsou zpracovávány s přesností na jednotlivé dny a vycházejí 
z konkrétních poţadavků zákazníků. V plánech jsou zahrnuty realizace jednotlivých zakázek a jsou 
bilancovány materiálové poţadavky s konkrétními parametry vstupních materiálů a komponent, 
rozpracovaná výroba a skladové poloţky. Střednědobý výrobní plán definuje potřeby na obsazení 
jednotlivých výrobních zdrojů a stupeň jejich vyuţití v průběhu plánovacího období. V měsíčních 
výrobních plánech jsou pak v rozlišení na jednotlivé dny definovány minimálně plánované termíny 
ukončení zaplánovaných zakázek a jejich dávek, případně plánovaná data zahájení nebo ukončení 
jednotlivých fází výrobního procesu, návozy a příjem výrobků a polotovarů z kooperace, plánované 
dispozice vstupního materiálu a komponent. 

Krátkodobé výrobní plánování představuje detailní plánování jednotlivých výrobních operací 
prostřednictvím dekádních plánů nebo rozvrhů realizace výrobních zakázek. Tyto plány jsou 
sestavovány a průběţně aktualizovány v plánovacím horizontu několika následujících pracovních dnů 
(obvykle to bývá 3 aţ 7 dnů, maximálně 10 aţ 14 dnů) a obsahují nejen plánované odstávky a obsazení 
jednotlivých výrobních uzlů, ale také plánovanou realizaci a pořadí výroby jednotlivých zakázek 
s přesností minimálně na danou směnu, častěji však s určením konkrétní časové polohy realizace 
jednotlivých operací na pracovištích v rozlišení na hodiny i větším (v závislosti na délce operačního 
času). 
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Časový horizont plánování je ovlivněn mnoha faktory. V celé řadě výrobních organizací je nastaven 
v závislosti na cyklech investiční a technologické obnovy zdrojů nebo ţivotního cyklu výrobku. 

V podnikatelské činnosti má smysl pouze výroba, jejíţ výsledek je moţné zhodnotit na trhu, v tomto 
smyslu by výroba měla vycházet z poţadavků zákazníků [21]. Plánovací proces proto začíná identifikací 
stávající i potenciální poptávky zákazníků, kterou je nutné uspokojit [30]. Poptávka na trhu, která 
představuje soubor poţadavků pro realizaci ve výrobním procesu, obsahuje určitou míru nejistoty. 
Z těchto důvodů musí být sestavené plány pravidelně revidovány. 

Výroba je omezena dostupností zdrojů. Plánování a řízení výroby reaguje na základě rozsahu 
poţadavků zákazníků na omezené výrobní prostředky a zdroje. Poţadavek na existenci plánovacího 
procesu vychází z potřeb modelovat schopnosti a chování jednotlivých technologických uzlů a pracovišť 
a odstranit tak nejistotu v predikci výkonů a výnosů procesů, plnění dodacích termínů a dalších 
poţadovaných parametrů a podmínek omezujících výrobu. Plánování výroby bývá také definováno jako 
postup vycházející z předpovědi série samostatných operací, kdy kaţdý krok je realizován na správném 
místě, ve správném čase a kaţdá operace musí být provedena s maximální účinností. 

Výrobní plán musí zohledňovat zároveň několik omezujících faktorů, které limitují celkový objem 
realizované výroby. Těmito faktory jsou například technologie a podmínky výroby, kapacitní omezení 
zdrojů, dostupnost materiálu a nástrojů, cíle společnosti i poţadavky zákazníků. Cílem plánování je najít 
kompromis mezi těmito omezujícími faktory a efektivně vyuţít disponibilní výrobní kapacity. Úkolem 
plánování výroby je stanovit objem a strukturu zboţí, které má být v průběhu plánovaného období 
vyrobeno. Zvolený výrobkový mix by měl respektovat předpověď poptávky, disponibilní zdroje a 
zabezpečovat poţadovanou rentabilitu. 

Přesnost sestaveného plánu je dána odchylkou plánu od skutečné realizace výroby a klesá 
s prodluţující se délkou časového horizontu (plánovacího horizontu), pro který byl plán sestaven. 
Pokles přesnosti plánu vyvolá nutnost přeplánování. Frekvence aktualizace plánu vyjadřuje jeho 
stabilitu. Příčinou nestability plánu bývá většinou nesoulad mezi poţadavky a disponibilními kapacitami 
výrobních zdrojů. 

Jako podpora procesu plánování a následného řízení výroby a materiálových toků, ale i dalších procesů 
byla vyvinuta celá řada informačních systémů a aplikací. Tyto systémy můţeme zahrnout do skupiny 
programových produktů vystupujícím pod názvem „Production Plannig and Control“ (PPC). Detailní 
informace, které jsou nezbytné pro automatizaci jednotlivých kroků plánování a řízení realizace zakázky 
nejsou vţdy dostupné, zejména u zakázkově orientovaných výrobních procesů je často musíme 
nahrazovat neúplnými podklady a charakteristikami výrobkových představitelů, které se dále doplňují a 
upravují [40]. Tyto systémy často pracují izolovaně a nezahrnují skutečný stav procesu v daném čase. 
Vzhledem ke sloţitosti a rozsáhlosti procesů, na které jsou aplikovány, to ani není reálně moţné. 
Výsledkem tohoto stavu je, ţe proces plánování vychází z ne zcela správných předpokladů a řízení 
procesu se soustřeďuje na korigování dříve sestavených plánů jako reakcí na neočekávané situace, 
které nastaly, i na nutnou korekci plánů, které byly sestaveny na základě chybných předpokladů. 
Systémy PPC obvykle pracují s relativně pevnou délkou průběţných časů výroby, které se však v praxi 
vyskytují výjimečně. 

Pro plánování a řízení výroby a materiálových toků je pouţívána celá řada konceptů, mezi něţ patří: 

- plánování materiálových poţadavků „Material Requirements Planning“ (MRP I), 
- plánování výrobních zdrojů „Manufacturing Resource Plannig“ (MRP II), 
- plánování podnikových zdrojů „Enterprise Resource Planning“ (ERP), 
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- systémy pokročilého plánování a rozvrhování „Advanced Planning and Scheduling“ (APS), 
- koncept výroby „Just in Time“ (JIT), systémy KANBAN, 
- koncepty a systémy řízení pomocí úzkých míst a omezení „Theory of Constraints“ (TOC), 

„Drum – Buffer – Rope“ (DBR), „Optimized Production Technology“ (OPT), 
- komplexní řízení kapacit „Total Capacity Management“ (TCM), 
- rozvrhování a sestavování diagramů průběhu výroby, 
- integrovaný systém plánování a řízení výroby „Integrated Manufacturing Planning and Control 

System“ (IMPACS). 

Dále budou popsány pouze vybrané koncepty, které mají z pohledu autora souvislost se zvoleným 
předmětem práce. Největší pozornost bude věnována teorii omezení a managementu úzkých míst. 

2.2.2 Teorie omezení a management úzkých míst 

Teorie omezení a management úzkých míst představuje hlavní metodologické východisko této práce. 
Z poměrně rozsáhlého mnoţství metod a nástrojů, které jsou v současné době součástí uvedeného 
konceptu, budou rozebrány nástroje uplatnitelné při plánování a řízení výroby, materiálových toků a 
zásob. Konkrétně bude charakterizován proces Pěti kroků k neustálému zlepšování (Five Focusing 
Steps for Ongoing Improvement), systém pro plánování a rozvrhování výroby „Drum – Buffer – Rope“ 
(DBR) a způsoby nastavení tzv. ochranných zásobníků. Závěr kapitoly bude věnován vymezení úzkých 
míst v hutní výrobě, jejich analýze a identifikaci. 

Základní pojmy Teorie omezení 

Teorie omezení („Theory of Constraints“, TOC) je koncept zaměřený na systematické vyhledávání 
úzkých míst v procesu, minimalizaci zásob a nákladů a také maximalizaci průtoku procesem, který je 
dán maximálním průtokem úzkými místy. Za duševního otce TOC je povaţován E. M. Goldratt [25]. 

Aplikace TOC ve výrobních procesech je zaloţená na regulaci vstupu výrobních poţadavků do 
výrobního systému v závislosti na průběhu činností na úzkých místech (plánovaní podle úzkých míst) 
[61]. TOC je zaměřena na tvorbou přidané hodnoty, která je limitována výkonností omezujícího prvku 
systému. Zaměření na úzká místa je důleţité i pro postup implementace prvků „štíhlosti“ ve výrobních 
procesech [50]. TOC je propracovaný systém principů a nástrojů, který vede k identifikaci a analýze 
problémů a jejich příčin, zavádění řešení uvolňujících úzká místa a zvyšujících průchod těmito uzly, 
definování cílů a omezení, sestavení akčních plánů, projektů změn a systémů neustálého zlepšování. 
Odstraněním jednoho úzkého místa nebo omezení procesu vzniká další omezení, které limituje 
celkovou výkonnost procesu. Jde tedy o nekončící proces, který je omezován pouze poptávkou a 
objemem poţadavků všech zákazníků na trhu. 

Kaţdý výrobní systém má alespoň jedno omezení, které lze nalézt na různých místech: 

- výrobní zdroje, chybějící výrobní kapacita, technologická příprava, materiál, nástroje, 
kvalifikovaná obsluha, 

- nedostatek výrobních zakázek (nedostatečný objem poţadavků zákazníků), 
- systém a pravidla řízení, která brání vyššímu vyuţití zdrojů, 
- prostoje a poruchy, chyby v kooperaci a komunikaci, stochastické vlivy. 

Omezení mohou být tedy nejen fyzická, ale také mohou vycházet ze způsobu plánování a řízení nebo 
chování pracovníků, kteří proces ovlivňují (nevhodná pravidla řízení a komunikace, nedodrţování 
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standardů, nevhodné sloţení personálu, špatný výběr a spolupráce s dodavateli, nedostatečná 
motivace pracovníků). 

Mezi hlavní ukazatele, které TOC sleduje, patří: 

- Průtok (P) – objem produkce, který systém vyprodukuje za jednotku času, a to v počtu 
vyrobených finálních výrobků nebo finančním objemu, inkasovaného při umístění výrobků na 
trhu. Pomocí průtoku je měřena přidaná hodnota vytvořená za jednotku času jako rozdíl mezi 
hodnotou nakoupených surovin a materiálů pro realizaci výrobků v daném období a hodnotou 
prodaných výrobků a sluţeb za toto období. 

- Zásoby (Z) – jako mnoţství prostředků vázaných ve výrobním systému v podobě zásob a 
potřebných k zajištění produkce. 

- Provozní náklady (PN) – mnoţství finančních prostředků, které spotřebovává výrobní proces 
k realizaci výroby v daném čase (mzdy, náklady na výrobu, udrţování zásob, manipulaci a 
dopravu materiálu ve výrobě a další náklady). 

TOC pohlíţí na podnik jako celek s cílem maximalizace průtoku, minimalizace zásob a provozních 
nákladů. Nehledá tak pouze lokální řešení, která nemusejí přispívat ke zlepšení celku [73]. Omezení je 
moţné hledat v interních zdrojích, na trhu nebo u dodavatelů. 

Pět kroků k neustálému zlepšování 

Management úzkých míst je moţné definovat za pomoci základních pěti kroků, které představují [12, 
26]: 

1. analýzu systému a procesů, která vede k odhalení omezení – identifikaci úzkého místa nebo 

omezení procesu, 

2. stanovení způsobu zvýšení vyuţití úzkého místa, zprůchodnění tohoto bodu vede ke zvýšení 

průtoku v systému, 

3. změnu hierarchie systému, podřízení všech činností zvýšení průtoku v úzkém místě, 

4. odstranění omezení, implementace řešení vedoucího ke zvýšení průtoku v systému, 

5. další akce, návrat zpět k identifikaci nového omezení, proces neustálého zlepšování. 

Celý proces neustálého zlepšování je zahájen identifikací úzkého místa (krok 1). K tomuto účelu je 
moţné pouţít několik metod – nalezení místa, ve kterém dochází k největšímu zpoţdění plánovaných 
činností nebo místa, před nímţ dochází k hromadění zásob rozpracované výroby. Za nejspolehlivější 
jsou však zpravidla povaţovány kapacitní propočty. 

Kapacitní propočet disponibilního výkonu úzkého místa je statickým vyjádřením stupně vyuţití tohoto 
pracoviště pro realizaci plánovaného objemu výroby v čase. Dynamická analýza vyuţití je obvykle 
implementována za pouţití prediktivních metod, například dynamické simulace procesů, pomocí které je 
moţné zohlednit časovou souslednost jednotlivých dějů a činností probíhajících v daném procesu a jeho 
vazeb na okolí. Kapacitní propočet je sestavován v závislosti na délce jednotlivých činností na 
pracovišti, normovaném čase zpracování jednotlivých výrobků nebo výrobkových představitelů, 
plánovaném obsazení pracoviště, plánované účinnosti zařízení a dalších analyzovaných parametrech. 

Jestliţe je průtok systému dán funkcí výkonnosti omezení [11], pak je nutné přijmout taková opatření, 
která bez dodatečných investic povedou k navýšení průtoku systému přes toto omezení (krok 2). Při 
výskytu interního omezení systému jsou implementována následující opatření: 
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- identifikace neproduktivních časů úzkého místa a hledání jejich příčin, 
- odstranění plýtvání na úzkém místě, 
- sledování celkové účinnosti zařízení na úzkém místě, vizualizace výsledků a jejich pravidelné 

hodnocení,  
- analýza nejúčinnějších kroků vedoucích ke sníţení podílu neproduktivních časů a jejich 

implementace – např. omezení přestaveb, prevence poruchových stavů, vytvoření zásobníku 
práce před úzkým místem, zlepšování činností na pracovišti (KAIZEN). 

Pokud jsou definovány priority a plán implementace jednotlivých opatření vedoucích ke zprůchodnění 
úzkého místa, je nutné také upravit nastavení pravidel fungování celého systému tak, aby se všechny 
ostatní činnosti podřídily maximalizaci výkonu úzkého místa a tím i znovu nadefinovalo jejich postavení 
v procesu (krok 3). 

V praxi, u sloţitých procesů s vícenásobným stupněm zpracování, malosériové nebo zakázkové výroby 
s obtíţným vyvaţováním kapacit na jednotlivých pracovištích, bývá výrobní proces plánován pomocí 
řízení vstupu výrobku na první operaci. Pokud však tento uzel není úzkým místem procesu, které je mu 
v toku materiálu vzdáleno, je nutné redefinovat priority sestavování plánu a plánovat výrobní proces se 
zaměřením na vyuţití úzkého místa. Znamená to, ţe je nutné úzké místo chránit tvorbou zásobníků, 
které eliminují nedostatek práce na úzkém místě. Na tomto principu je zaloţen systém pro plánování a 
rozvrhování výroby „Drum – Buffer – Rope“ popsaný v další části této kapitoly.  

Další ochranou vyuţití úzkého místa mohou být následující opatření: 

- vypracování časového rozvrhu pořadí realizace zakázek na tomto místě a zavedení disciplíny 
v jeho dodrţování, 

- zajištění kvality před úzkým místem s cílem zamezit ztrátám v zpracování neshodné výroby na 
tomto pracovišti, 

- segmentace výrobků v závislosti na přidané hodnotě – v případech, kdy není moţné zajistit 
průtok všech poţadavků, jsou vyráběny ty, které mají nejvyšší přidanou hodnotu na jednotku 
času strávenou na úzkém místě (je však nutné brát ohled i na dopady odsunutí méně lukrativní 
výroby z pohledu celkových poţadavků jednotlivých zákazníků), 

- přemístění části práce na jiná pracoviště – například úpravou technologických postupů 
zpracování nebo přesunem části operací, které nemusejí být vykonávány na tomto pracovišti, 

- změna postavení úzkého místa v procesu – přenastavení a podřízení dalších procesů a 
činností ochraně a maximálnímu vyuţití kapacit tohoto uzlu, 

- změna velikosti výrobních dávek – zvýšení vyuţití úzkého místa omezením přestaveb, 
- lepší motivace pracovníků na úzkém místě, obsazení úzkého místa nejvýkonnějšími 

pracovníky. 

Teprve po vyčerpání všech méně nákladných opatření je přistupováno ke skokovému posílení úzkého 
místa (krok 4). Takovýmito opatřeními mohou být investice do technologických kapacit nebo systému 
manipulace a dopravy, pokud omezuje průtok úzkým místem, případně vyuţití kooperace (cizích 
kapacit). 

Po dokončení jednoho cyklu zprůchodnění procesů je zahájena analýza a identifikace nového omezení 
procesu (krok 5). Tento krok je zároveň přechodem k procesu neustálého zlepšování [27]. 

K přesunu omezení dochází i bez realizace opatření k jeho zprůchodnění, zejména ve spojení se 
změnou struktury a objemu poţadavků zákazníků. V tomto případě se hovoří o tzv. plovoucích úzkých 
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místech. Potenciální přesun úzkého místa je nutné identifikovat ve fázi kapacitních propočtů a analýz 
délky trvání jednotlivých operací s vazbou na vyráběný sortiment.  

Systém Drum – Buffer – Rope 

Systém pro plánování a rozvrhování výroby Drum – Buffer – Rope (DBR) patří do oblasti metod 
vycházejících z principů synchronizace materiálových toků. Cílem implementace této metody je řešit 
zejména problémy spojené s plněním dodacích termínů a vysokými zásobami rozpracované výroby.  
 
Označení Drum – Buffer – Rope  znamená v překladu buben – zásobník – lano. Podstata tohoto 
systému vychází z optimalizace celého procesu, kdy úzké místo (podobně jako buben) udává rytmus 
práce celého systému. Před úzkým místem je vytvořen ochranný zásobník, který zajišťuje jeho plynulou 
činnost a vysoký stupeň vyuţití bez přímé souvislosti s chodem předcházející části procesu. Mezi 
úzkým místem a vstupem do procesu je vytvořena zpětná vazba – v terminologii DBR je nazývaná 
lanem. Lano reguluje vstup výrobních úkolů do systému v závislosti na pořadí a délce jejich zpracování 
na úzkém místě („vytahuje“ polotovary a díly z předcházejících pracovišť) a zajišťuje dostatečné 
vytíţení kapacity úzkého místa. 
 
Aby nedošlo k ohroţení vyuţití kapacity úzkého místa a plánovaného termínu ukončení výroby, jsou 
kritické uzly procesu chráněny pomocí několika druhů ochranných zásobníků: 

- expediční zásobník – chrání termín expedice zakázky, 
- zásobník před úzkým místem – chrání úzké místo proti nedostatku poţadavků, které by 

způsobilo nevyuţití výrobní kapacity, 
- zásobník v místě spojení materiálových toků – chrání plynulý tok za úzkým místem tak, aby 

nedošlo k zastavení výroby na úzkém místě v důsledku naplnění linky nebo procesu (cílem 
tvorby těchto zásobníků je předstih dokončení dílů, které neprocházejí úzkým místem tak, aby 
došlo k plynulému odběru výroby z větve toku procházejícího úzkým místem). 

Nastavení ochranných zásobníků 

Rozsah zásobníků odpovídá stabilitě parametrů systému, proměnlivosti poptávky a zvolené úrovni krytí 
rizik. Při rostoucí pravděpodobnosti pokrytí všech moţných výkyvů a stochastických vlivů roste rozsah 
potřebných ochranných zásobníků, coţ je v praxi omezeno jak kapitálovými nároky na financování 
zásob tak i prostorovými nároky na uskladnění a manipulaci zásob rozpracované výroby. Je zřejmé, ţe 
v procesech s plovoucími úzkými místy jsou nároky na krytí rizik plynoucích z moţnosti ztrát výrobních 
kapacit souběţně na několika pracovištích vyšší neţ u procesů se stabilní pozicí omezení procesu. 

V odborné literatuře je moţné nalézt celou řadu přístupů a metod vhodných k nastavení velikosti 
ochranných zásobníků [59]. A to od velmi jednoduchých postupů aţ po sloţité a náročné algoritmy. 
Sloţité metody mají vysoké nároky na přesnost vstupních údajů i objem a náročnost výpočetních 
operací. Všechny metody jsou zaloţeny na analýze skutečně dosaţených hodnot jednotlivých 
parametrů v minulosti nebo předpovědi budoucího vývoje systému. 

Výsledkem aplikace různých metod v podnikové praxi jsou často hodnoty, které se v jednotlivých 
variantách výpočtů liší i o několik řádů procent. Příčiny rozdílů v nastavení zásobníků při pouţití 
jednotlivých metod jsou následující: 

http://www.ipaslovakia.sk/slovnik_view.aspx?id_s=155
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- různý počet typů uvaţovaných odchylek od průměrných či plánovaných hodnot jednotlivých 

parametrů systému (např. odchylky ve spotřebě, dodacím cyklu, velikosti dodávky a výrobní 

dávky, odchylky průběţných dob a časů zpracování nebo dočasná omezení zdrojů), 

- zvolená úroveň pravděpodobnosti pro krytí rizik plynoucích z kolísání těchto parametrů a 

rozdílné způsoby vyjádření uvedených odchylek (absolutní rozdíl, průměrný absolutní rozdíl, 

směrodatná odchylka, rozptyl, popř. jiné charakteristiky variability), 

- odlišné varianty pouţitých souborů vstupních dat (analýza skutečných hodnot z minulosti, 

predikce očekávaného vývoje). 

Nastavení ochranných zásobníků tak musí být realizováno individuálně pro dané odvětví, charakter 
výrobních procesů a typy vyráběných polotovarů a výrobků (v závislosti na konkrétních podmínkách 
daného procesu). 

Úzká místa v hutní a strojírenské výrobě 

Hutní a strojírenská výroba je charakteristická výskytem plovoucích úzkých míst. V závislosti na portfoliu 
vyráběných výrobků se tato omezení přesunují a vytvářejí limity závislé na disponibilních kapacitách 
daného pracoviště (výrobního uzlu) [45]. Výskyt plovoucích úzkých míst v hutní a strojírenské výrobě 
úzce souvisí s  vysokou diferencí dosaţitelného výkonu jednotlivých zařízení v závislosti na 
zpracovávaném sortimentu. Tato skutečnost má významný vliv na aplikaci relativně jednoduchých 
principů teorie omezení a managementu úzkých míst v uvedených odvětvích [25]. Proto je nutné 
provádět lokalizaci úzkých míst periodicky pro aktuálně plánované portfolio výroby. K tomuto účelu je 
moţné aplikovat následující přístupy: 

- zkušenosti získané sledováním chování úzkých míst ve výrobním procesu, 

- statické kapacitní propočty a bilance, 

- dynamické (počítačové) simulace výrobních procesů. 

V případě statických kapacitních bilancí je nutné aplikovat postupy s vyuţitím výrobkových 
představitelů. Dynamický charakter plovoucích úzkých míst je v tomto případě nutné řešit rozfázováním 
analyzovaného období (a tím i pozice omezení) v závislosti na různé struktuře zpracovávaného 
sortimentu. 

Kvalitativně účinnějším nástrojem pro analýzu a identifikaci úzkých míst je dynamická simulace procesů 
[47]. Uvedená metoda umoţňuje simulovat průběh výroby v celém plánovaném období a pomocí 
vizualizačních nástrojů „vidět“ pohyb jednotlivých úzkých míst v čase. Bliţší popis metody a moţnosti 
vyuţití dynamické simulace jako prostředku pro analýzu omezení, včetně verifikace návrhů opatření 
vedoucích k jejich eliminaci, v procesech hutní (případně obdobné) výroby je uveden v kapitolách 2.3.1 
a 3.2.1 a publikacích [52, 81]. 

Jak aplikace statických kapacitních propočtů, tak dynamické simulace se však musejí vyrovnat 
s problémem zpracování velmi rozsáhlých datových souborů, které jsou základem pro kvalitní analýzu 
plovoucích úzkých míst. K jejich zpracování se vyuţívají klasické statistické metody a nástroje [56]. 
Uvedený problém je dán enormním mnoţstvím variant zatíţení jednotlivých výrobních zařízení a 
pracovišť, které vznikají zejména z důvodu velmi rozsáhlého portfolia hutních a strojírenských výrobků a 
různých délek přestaveb a seřízení zařízení v závislosti na změně pořadí zpracovávání výrobků [67]. 
Z tohoto důvodu musí vlastní analýze plovoucích úzkých míst zpravidla předcházet detailní analýza 
činností, časového vyuţití a výkonu jednotlivých pracovišť zkoumaných výrobních procesů (blíţe v [49]). 
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2.2.3 Další koncepty plánování a řízení výroby a materiálových toků 

Mezi další, dnes v podnikové praxi rozšířené, koncepty plánování a řízení výroby a materiálových toků, 
které podporují aplikaci principů Teorie omezení a managementu úzkých míst, patří zejména Plánování 
materiálových poţadavků „Material Reguirement Planning“ (MRP I), Plánování výrobních zdrojů 
„Manufacturing Resource Planning“ (MRP II), Plánování podnikových zdrojů „Enterprise Resource 
Planning“ (ERP) a Pokročilé plánování a rozvrhování výroby „Advanced Planning and Scheduling“ 
(APS). 

Plánování materiálových požadavků 

Koncept MRP I dnes patří mezi jeden z nejpouţívanějších přístupů k plánování nákupu, výroby a řízení 
zásob v závislosti na plánované spotřebě. Tento princip, zaloţený na stromové struktuře kusovníku 
materiálu pro jednotlivé hotové výrobky a rozpadu spotřeby jednotlivých poloţek, podskupin a skupin 
materiálu, dílů a polotovarů vstupujících do výrobku, umoţňuje plánování potřeb, optimalizaci zásob a 
nákupní činnosti i kontrolu nákladů na materiál vstupující do hotového produktu. Koncept je 
implementován jako součást nebo samostatný modul podnikových informačních systémů a je určen 
zejména pro vzájemné propojení funkcí systému zaměřených na spotřebu materiálu a jeho plánování 
pomocí generování poţadavků nutných k zajištění výroby, posouzení disponibility zásob, operativní 
plánování výroby nebo automatické odepisování spotřeby materiálu. Součástí konceptu je nastavení 
délky průběţné doby výroby jednotlivých částí výrobku a časový posun spotřeby jednotlivých vstupů 
v průběhu výrobního procesu. 

Základem implementace MRP I je, vedle dekompozice finálních výrobků na jednotlivé materiály, díly a 
skupiny dílů, také operativní plán výroby zohledňující časové souslednosti a délky trvání jednotlivých 
fází výroby. Celková potřeba vstupních materiálů je dána součinem jednotkové normované potřeby a 
počtu zadaných výrobků. Nezbytnou podmínkou pro správnou funkci konceptu je zaznamenávání 
skutečných, bilančních a disponibilních stavů zásob v reálném čase. MRP I je vhodné zejména pro 
výrobní a montáţní organizace se širokým portfoliem výrobků a vstupních materiálů a s vícestupňovým 
výrobním procesem. MRP I pracuje na základě reálných objednávek a předpovědi poptávky, které 
zpětně rozvrhuje aţ do vstupních materiálů a komponent. Průběţné doby výroby jsou zadány do 
systému jako konstanta, velikost výrobní dávky je rovna transportní dávce a je v celém výrobním 
procesu neměnná. Koncept zahrnuje i dodávky dílů z kooperace. 

Nevýhodou MRP I je absence plánování výrobních kapacit. Koncept vychází z disponibility materiálu a 
komponent v souladu s plánováním materiálových poţadavků. V okamţiku, kdy je materiál k dispozici, 
dochází k zahájení výrobního procesu tak, aby mohly být uspokojeny termínové poţadavky zákazníků. 
Tento přístup je označován jako plánování s neomezenými kapacitami, protoţe předpokládá, ţe 
kapacity jsou vţdy k dispozici v potřebné výši. 

Plánování výrobních zdrojů 

Kaţdá výrobní organizace má k dispozici omezené výrobní zdroje a jejich vyuţití v čase je tedy nutné 
plánovat. Z tohoto důvodu vznikl koncept MRP II jako rozšíření MRP I zejména o oblast plánování 
kapacit. Systémy zaloţené na MRP II sledují materiálové a kapacitní poţadavky s ohledem 
na poţadovaný termín zahájení nebo ukončení výroby. V závislosti na objemu a struktuře zadaných 
poţadavků výrobu plánují dopředně nebo zpětně do jednotlivých kapacitních zdrojů. Data jsou obvykle 
pořizována z ERP systémů. Koncept je vhodný zejména pro oblast kusové a malosériové zakázkové 
výroby, se sloţitou strukturou kusovníku  a dobře propracovanou výrobní dokumentací a výrobními 
postupy. Mezi nevýhody těchto systémů patří například to, ţe pracují s pevnou průběţnou dobou, 
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neprovádějí optimalizaci plánů a automatické přeplánování jako reakci na skutečný průběh výrobního 
procesu. 

Plánování podnikových zdrojů 

Ve výrobních podnicích jsou při silných vzájemných vazbách jednotlivých procesů a za účelem jejich 
integrace vyuţívány systémy plánování podnikových zdrojů (ERP). Uvedené systémy představují 
rozšíření funkcionality systémů MRP II o plánování dalších podnikových zdrojů [31]. Součástí těchto 
systémů je také hodnocení efektivity činností, spotřeby nákladů, úrovně poskytovaných sluţeb 
zákazníkům, dodrţování kvality a vytváření hodnot. 

Z pohledu plánování zajišťují systémy ERP tyto oblasti [42]: 

- dlouhodobé plánování na základě předpovědí, 

- střednědobé plánování nosných výrobkových představitelů a posuzování kapacit úzkých míst, 

- generování proveditelných operativních plánů, 

- krátkodobé plánování přepravy a výběr dopravců, 

- kontrolu disponibility realizace výrobku nebo přepravy s moţností potvrzení termínu dodání, 

- elektronickou komunikaci se zákazníky a dodavateli. 

Systémy ERP podporují plánování výroby od vytvoření poţadavku na dodání materiálu aţ po dokončení 
zakázky. Pomocí informačních technologií vyvinutých na principu elektronické výměny dat (Electronic 
Data Interchange – EDI) je moţné automaticky vést a vzájemně sdílet agendu objednávek a dodávek, 
sníţit náklady na výměnu dat a minimalizovat moţnost vzniku chyb v průběhu jejich přenosu. Dalším 
stupněm integrace je implementace systémů typu IERP (Integrated Enterprise Resource Planning), 
které integrují systémy ERP napříč celým dodavatelským řetězcem. Tento systém vytváří platformu pro 
vzájemné sdílení potřebných informací a optimalizaci vyuţití všech disponibilních zdrojů řetězce s cílem 
dosáhnout maximální úrovně poskytovaných sluţeb zákazníkům v řetězci a zajistit tak co nejvyšší míru 
jejich spokojenosti. 
 
Automatická výměna dat o spotřebách a poţadavcích v řetězci není zárukou optimalizace zásob 
v řetězci. Na rozhraní jednotlivých článků řetězce mohou vznikat pojistné zásoby omezující případná 
rizika a rozdílný charakter na sebe navazujících procesů. Eliminovat tento neţádoucí jev je moţné 
vzájemným sdílením informací a koordinací činností. K tomu je však nutné zajistit potřebnou technickou 
infrastrukturu pro sdílení dat, která disponuje kapacitou dostatečně rychlých komunikačních prostředků 
a je zaloţena na standardizaci a integraci systémů a dat.  

Pokročilé plánování a rozvrhování výroby 

Dalším stupněm a příkladem automatizace sestavování plánů a rozvrhů můţe být koncept APS [34]. 
APS je určen pro plánování a rozvrhování výroby do omezených výrobních kapacit a optimalizaci plánu 
na základě více zvolených kritérií. Systémy APS rychle reagují na reálnou situaci ve výrobě a 
stochastické vlivy, které výrobní procesy ovlivňují a umoţňují operativní přeplánování výrobního plánu. 
Systém obvykle přebírá zakázky s nadřazených systémů (ERP) a vrací pak vytvořený plán do 
stanoveného modulu informačního systému. 

Koncept je zaloţen na omezení kapacit i disponibility vstupních materiálů. Nedostatek zdrojů vytváří 
kapacitní omezení, která jsou rozhodující pro výkonnost systému, proto je nutné nejdříve vytvořit plány 
pro úzká místa a pak od těchto odvodit výrobní plány pro ostatní zdroje. Plány jsou sestavovány ručně 
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nebo automaticky v uţivatelsky příjemném grafickém prostředí prostřednictvím počítačově zobrazené 
plánovací tabule, na které jsou vyznačeny výrobní zdroje a jednotlivá pracoviště, výrobní zakázky a 
jejich rozpad na prováděné operace. Obsazenost jednotlivých pracovišť a délku operací zobrazují 
systémy v časové ose pomocí Gantova diagramu. 

Softwarové produkty nabízející tuto funkcionalitu obvykle zahrnují i moduly automatického vytváření 
plánů na základě optimalizačního algoritmu. Plány je moţné vytvářet s různými omezujícími 
podmínkami a nastavením a vzájemně je variantně porovnávat. Systém přepočítává celý plán a 
zobrazuje případné konflikty. Výhodou implementace těchto nástrojů je také moţnost rychle testovat 
vyrobitelnost nové zakázky a její dopad do výstupů procesu a plnění termínů u dalších poţadavků 
zákazníků. 

Produkty APS jsou integrovány se systémy sledování a řízení výroby, ze kterých jsou načítána data o 
skutečně odvedené výrobě na jednotlivých pracovištích a další údaje o výrobním procesu (např. 
kusovníky a technologické postupy), slouţící jako podklad pro plánování výroby a poskytující podklady 
pro korekce sestavených plánů [50]. Plán je sestaven na základě principu vyuţívání zdrojů a materiálu 
pro uspokojování potřeb zákazníků. 

Systémy pokročilého plánovaní a rozvrhovaní výroby jsou vhodné pro prostředí, ve kterém není moţné 
pomocí jednoduchých plánovacích metod adekvátně zohlednit rozhodovací kritéria s protichůdnými 
prioritami (vícekriteriální rozhodovaní). Tradiční postupy pro plánování a rozvrhování výroby (například 
MRP II) procházejí postupně jednotlivé technologické operace a přidělují jim potřebný materiál a výrobní 
kapacitu. Tento přístup je jednoduchý, avšak nevhodný pro respektování poţadavků na rychlé změny a 
přeplánování systému a reakci na skutečnou realizaci plánu v provoze, která se promítají ve změnách 
poţadavků na kapacity výrobních zdrojů a dostupnosti materiálu. Výrobní materiál a kapacity jsou 
plánovány odděleně, pokud je dostupnost materiálu vůbec prověřována. V těchto případech mohou být 
vytvořené plány pro sloţitější výrobní procesy nerealizovatelné. V porovnání s předešlými systémy jsou 
systémy zaloţené na principech APS schopny současně plánovat poţadavky na materiál s kontrolou 
jeho dostupnosti a zohlednit také disponibilní výrobní kapacitu jednotlivých pracovišť, coţ má za 
následek sestavení reálného plánu výrobního procesu. Systémy APS jsou v praxi implementovány 
zejména v prostředí, které splňuje následující podmínky: 

- typ výroby Make To Order – výroba na zakázku, 

- omezené kapacity výroby s technologií náročnou na investice, 

- široký sortiment výrobků dělících se o výrobní kapacitu jednotlivých zařízení,  

- výrobky se sloţitými hierarchickými kusovníky a technologickými postupy,  

- časté změny výrobního plánu (rozvrhu) z důvodu změn, které jsou obtíţně předvídatelné. 

Hlavní výhodou systémů APS je pouţívaní optimalizačních metod pro tvorbu výrobního plánu (rozvrhu) 
tak, aby zohlednil aktuální stav provozu a stanovené priority. Všechny systémy APS jsou zaloţeny na 
matematických modelech a algoritmech, které na základě zpracovaných dat hledají proveditelné a 
efektivní řešení v podobě výrobních plánů nebo rozvrhů. Některé systémy APS také nabízejí procesní 
optimalizaci s variantou nejúčinnějšího vyuţití zdrojů. 

2.2.4 Význam a analýza zásob 

V podnikatelské činnosti mají zásoby nezastupitelnou roli při vytváření podmínek pro realizaci zboţí na 
cílovém trhu a tím i uspokojení potřeb zákazníků [58]. Zásoby jsou z pohledu ekonomiky a financování 
společnosti součástí oběţných aktiv [19]. Jako součást pracovního kapitálu společnosti vytvářejí zásoby 
prostor pro hodnototvorný proces a svou existencí podporují úspěšnou realizaci produktů na trhu [7]. 
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Z hlediska alokace zásob v podnikovém systému je moţné zásoby rozdělit na: 

- zásoby materiálových vstupů, 

- výrobní zásoby, 

- zásoby rozpracované výroby, 

- zásoby hotových výrobků, 

- zásoby zboţí. 

Existence zásob v logistickém řetězci vytváří předpoklady pro uspokojení poţadavků zákazníků a 
plynulosti chodu systému, krytí rizik i vyrovnání nabídky a poptávky. Negativní stránkou jejich existence 
jsou však náklady na udrţování zásob. Stanovení potřebné úrovně a správné struktury zásob patří k 
základním podmínkám pro bezporuchový chod logistického nebo dodavatelského řetězce. Správná 
strategie řízení zásob, zahrnující všechna rizika a nejistoty (zejména rizika přerušení materiálových toků 
a neuspokojení poţadavků zákazníků), je velmi důleţitá pro úspěšnost podnikání. 
 
Zásoby jsou vytvářeny z mnoha důvodů. V převáţné míře slouţí k vyrovnání a vyváţení na sebe 
navazujících částí procesu v podobě rozpracované výroby nebo v podobě hotových výrobků v bodech 
rozpojení. Existence zásob stabilizuje zaměstnanost, odstraňuje rizika spojená s nevykrytím poţadavků 
zákazníků, zastavení produkce z důvodu poruch jednotlivých na sebe navazujících zařízení a také 
přináší moţnost vyuţití lepších podmínek pořízení při intervenčních nákupech ve velkých objemech 
vstupních surovin a materiálu, převyšující okamţitou potřebu systému. Často jsou důvody pro drţení 
zásob technologické (např. sušení dřeva nebo homogenizace ţelezné rudy na rudišti). V závislosti na 
jejich funkci jsou zásoby rozdělovány na [14]: 

- zásoby rozpracované výroby a zásoby v bodech rozpojení, 

- sezónní zásoby, 

- zásoby zboţí na cestě (v dopravě), 

- pojistné a obratové zásoby. 

Zásoby rozpracované výroby a zásoby v bodech rozpojení představují zásoby materiálu, dílů a výrobků 
umístěné ve strategických místech systému, ve kterých dochází k přechodu mezi jednotlivými stupni 
výroby finálního produktu a jsou vytvářeny z důvodu odstranění rizik spojených s nevyuţíváním 
výrobních kapacit a nevykrytí objednávek zákazníků. 
 
Sezónní zásoby vyrovnávají rozdíly mezi intenzitou poptávky a disponibilními výrobními kapacitami 
v omezené části časového období. Slouţí k vykrytí všech poţadavků zákazníků v období, kdy poptávka 
převyšuje výrobní moţnosti. Zásoby pro sezónní špičku poptávky jsou vytvářeny v období 
předcházejícím sezóně spotřeby finálního produktu na základě predikce poptávky v tomto období, která 
jiţ můţe zahrnovat přijaté objednávky zákazníků. 
 
Zásoby zboţí „na cestě“, tedy zásoby alokované v průběhu přepravního procesu mezi jednotlivými 
články dodavatelského řetězce, mohou být tvořeny zásobami jak vstupních surovin, dílů, komponent, 
tak i zásob hotové výroby po vyskladnění ze skladu a předání přepravci, aţ po jejich vyloţení u 
zákazníka. Zásoby v průběhu dopravy mohou tvořit i zásoby v potrubí nebo zásoby, kdy dopravní 
prostředek plní funkci skladu a jsou na něm naloţeny produkty, které ještě nemají určenou potřebu 
nebo nejsou přiřazeny ke konkrétní objednávce. 
 
Pojistné zásoby a zásoby obratové jsou tvořeny k uspokojení potřeb v průběhu dodacího cyklu a 
kolísání poptávky v jeho průběhu [50]. Velikost obratové zásoby závisí zejména na délce dodacího 
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cyklu a průměrné spotřebě za časovou jednotku, případně na minimálním dodacím mnoţství. Pojistná 
zásoba plní funkci zásobníku pro pokrytí dopadů proměnlivé poptávky a omezuje rizika neuspokojení 
poţadavků při změně intenzity poptávky. S rostoucí pravděpodobností vykrytí těchto poţadavků narůstá 
úroveň pojistné zásoby. 
 
Řízení zásob v logistickém řetězci směřuje především k rychlému zpracování dat o stavu a pohybu 
zásob, analýze jejich stavu a struktury a správnému vyhodnocení poţadavků na potřeby předzásobení 
z pohledu pokrytí poţadavků zákazníků v krátkém časovém horizontu a bilančnímu zhodnocení 
disponibilních kapacit a náročnosti zajišťovaných činností a procesů z pohledu dlouhodobého 
plánování. 
 
V této souvislosti je důleţité zejména správné nastavení úrovně zásob z pohledu uspokojení poţadavků 
zákazníků. Kvalita poskytovaných sluţeb je v trţním prostředí, ve kterém se pokládá za samozřejmost 
splnění nároků zákazníka na strukturu, objem, poţadovaný čas dodání a kvalitu výrobků, rozhodujícím 
faktorem úspěšnosti podnikání. Je proto velmi důleţité s dostatečnou a zároveň minimální úrovní a 
zdravou strukturou zásob uspokojit aktuální poţadavky zákazníků. Tento cíl je moţné rozdělit do 
několika úkolů operativního řízení zásob v logistickém řetězci: 

- zajistit optimální strukturu zásob (s cílem eliminovat pomalu obrátkové a nepotřebné zásoby), 

- nastavit správně výši obratové zásoby v závislosti na reţimu doplňování zásob do skladu a 

riziku nedodání zboţí včas, 

- nastavit dostatečnou úroveň pojistných zásob pro pokrytí výkyvů v poptávce a dodací lhůtě, 

- s ohledem na poţadované dodací lhůty, míru pokrytí objednávek a reţim doplňování zásob 

nastavit správně úroveň inicializační hladiny pro doplnění stavu zásob. 

Existence zásob je také spojena s riziky jejich moţného poškození, ztráty exspirace a 
neupotřebitelnosti. Také z těchto důvodů je jedním ze strategických cílů řízení zásob optimalizovat jejich 
objem a strukturu. Zpracování analýzy zásob a správná interpretace výsledků je prvním krokem 
k optimalizaci objemu a struktury zásob a tím i k dosaţení následujících efektů: 

- sníţení vázaného kapitálu v zásobách na minimální nutnou úroveň, 

- eliminaci ztrát a nákladů způsobených morálním zastaráním, poškozením či ztrátou exspirace, 

- úsporou nákladů na pořízení a udrţování zásob, 

- zvýšení úrovně sluţeb zákazníkům, 

- eliminaci rizik a ztrát způsobených nedostatečným zajištěním vstupů pro výrobu, 

- omezení investičních a provozních nákladů na vybudování skladových kapacit, 

- zvýšení produktivity a propustnosti skladů a úspory nákladů na jejich provoz a obsluhu. 

Pro rychlé a efektivní rozhodování a dosaţení optimální struktury a objemu zásob je nutné mít 
k dispozici přehledné, pravidelné a aktuální podklady, které jsou dostupné rychle a s potřebnou 
vizualizací i moţností získání detailního pohledu nebo přehledu celého sortimentu. Manaţerský přístup 
k řízení zásob a hodnocení jejich vývoje s moţností srovnání trendů například s vývojem poptávky, 
nákladů na skladování a distribuci výrobků i dalších klíčových parametrů řízení vychází zejména ze 
schopnosti efektivně posoudit strukturu a objem zásob. Bez této znalosti není úspěšné řízení 
logistického řetězce moţné. Základním nástrojem tohoto řízení je zpracování analýzy zásob. 
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Analýza zásob 

Analýza zásob v moderním pojetí přináší strukturovaný obraz o stavu, hodnotě a pohybech zásob pro 
kumulovaný pohled i jednotlivé výběry s detailním pohledem na sklady, skupiny poloţek, komodity a 
trhy [28]. Pro řízení zásob s širokou sortimentní skladbou velkého počtu skladových poloţek je 
efektivní rozdělení těchto poloţek do skupin, a to v závislosti na různých kritériích. Tento postup 
umoţňuje diferencovaný přístup k jednotlivým skupinám [75]. Klasifikaci zásob je moţné provádět 
například podle následujících kritérií: 

- průměrný stav zásob, 

- průměrná hodnota zásob,  

- poptávka (pravidelnost a intenzita výdeje zboţí ze skladu), 

- doba obratu zásob, 

- skladové pohyby. 

Jedním ze základních kritérií analýzy zásob je stav nebo hodnota zásob. Stav zásoby udává počet 
měrných jednotek, který v daném okamţiku provádění analýzy zahrnuje zásoba dané poloţky. Jedná se 
o statickou veličinu, která můţe být ovlivněna zvoleným okamţikem měření velikosti zásoby s časovou 
polohou tohoto okamţiku vůči délce dodacího cyklu na doplnění zásoby a vývoji poptávky. Proto je 
vhodné toto kritérium vyjádřit jako průměrný stav zásoby v měrných jednotkách za sledované období. 
Průměrný stav zásoby je dán jako aritmetický průměr denních stavů ve sledovaném období. Od tohoto 
kritéria je odvozován parametr hodnoty zásob a průměrné hodnoty zásob na skladě. Průměrná hodnota 
zásob je násobkem průměrné ceny a průměrného denního stavu zásoby ve sledovaném období. 

 

Pro vybranou část systému nebo celý řetězec můţe být hodnota zásob doplněna o kritéria, která 
vyjadřují efektivitu prodeje a podnikání v této oblasti. Příkladem mohou být distribuční náklady na 
přepravní jednotku či kus nebo krycí příspěvek či přidaná hodnota dané poloţky i definované skupiny 
zásob. 
 
Pravidelnost poptávky je dána procentuálním výskytem zvolených časových intervalů, ve kterých byla 
evidována poptávka po daném zboţí a je spolu s intenzitou poptávky (celkovým objemem prodaných 
měrných jednotek zboţí) důleţitým vyjádřením atraktivity poloţky nebo definované skupiny poloţek pro 
daný trh. Na základě hodnocení poptávky po jednotlivých poloţkách jsou přijímána rozhodnutí o alokaci 
výrobních zdrojů a zásob v logistickém nebo dodavatelském řetězci a také jejich umístění v prostorách 
jednotlivých skladů řetězce. Z pohledu efektivity činností spojených s manipulací a skladováním zásob 
je nutné alokovat poloţky s vysokou poptávkou a frekvencí skladových pohybů v nejdostupnějších 
skladových pozicích s nízkou náročností manipulace a dopravy. 
 
Dalším důleţitým kritériem pro zpracování analýzy zásob je doba obratu zásob, která je vyjádřením 
podílu průměrného denního stavu a průměrného denního výdeje poloţky ve sledovaném období. Doba 
obratu zásob vyjadřuje délku časové rezervy, kterou nám aktuální výše zásob z pohledu průměrného 
denního výdeje poskytuje k přijetí další dodávky a doplnění stavu zásob v řetězci nebo jeho článku. 
Tímto kritériem lze také, ve spojení s nastavením frekvence dodávek, hodnotit rizika nepokrytí 
zvýšených poţadavků zákazníků při kolísající poptávce po zboţí a identifikovat pomalu obrátkové 
zásoby nebo poloţky zásoby bez výdeje. 
 
Posledním výše jmenovaným kritériem struktury a objemu zásob v dodavatelském řetězci je frekvence 
skladových pohybů. Frekvence pohybů představuje průměrný denní počet příjmů nebo výdejů na/ze 
skladu nebo jiných manipulací realizovaných v daném období. 
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Nástroje pro analýzu a klasifikaci zásob 

Ve světové literatuře se lze setkat s celou řadou metod pro zpracování analýzy zásob, které klasifikují 
jednotlivé poloţky z hlediska různých kritérií [6], [29], [43]: 

- ABC analýza – klasifikace zásob na základě jejich důleţitosti z pohledu jejich mnoţství anebo 

hodnoty ve sledovaném období, 

- XYZ analýza – je obdobou ABC analýzy s tím rozdílem, ţe je sestavována z údajů o zásobách 

k poslednímu dni sledovaného období (z hlediska terminologického je nutné upozornit na 

skutečnost, ţe evropská literatura pod názvem XYZ analýza uvádí klasifikaci zaloţenou na 

pravidelnosti spotřeby [4], [71]), 

- HML analýza – klasifikace zaloţená na jednotkové ceně poloţek (High, Medium, Low), 

- VED analýza – kritériem klasifikace je kritičnost (klíčovost) jednotlivých poloţek (Vital, 

Essentials, Desirable), 

- FSN analýza – klasifikace vycházející z obrátkovosti zásob (Fast moving, Slow moving, Non-

moving), 

- SDE analýza – kritériem klasifikace je problematičnost nákupu jednotlivých poloţek (Scarce, 

Difficult, Easy to obtain), 

- GOLF analýza – kritériem klasifikace je zdroj nákupu (Government, Ordinary, Local, Foreign), 

- SOS analýza – klasifikace zaloţená na sezónnosti zásob (Seasonal, Off-Seasonal). 

Pro efektivní řízení zásob je vhodné uvedené přístupy (kritéria) vzájemně kombinovat, tj. provádět 
vícekriteriální analýzu a klasifikaci zásob. Nejčastěji se vyskytují kombinace dvou přístupů: ABC/XYZ, 
ABC/HML, ABC/VED nebo HML/VED. Příkladem kombinace většího počtu přístupů je analýza MUSIC-
3D (Multi-Unit Selective Inventory Control – Three Dimensional approach) [29] nebo EW (analýza 
vytvořená společností Economic Wizard) [22]. Vlastní postup vícekriteriální analýzy zásob navrhuje 
autor pro klasifikaci výkovků provozu Kovárna v případové studii (viz kap. 3.2.2). 
 
Mezi nejpouţívanější nástroje pro analýzu a klasifikaci zásob patří bezesporu ABC analýza. ABC 
analýza rozděluje jednotlivé poloţky zásob z hlediska zvoleného parametru (nejčastěji jejich stavu nebo 
hodnoty). Ve skupině „A“ je koncentrován malý počet poloţek s vysokou úrovní dosahovanou ve 
zvoleném parametru. Obvykle to bývá přibliţně 20% všech poloţek, které představují cca 80% hodnoty 
daného parametru. Skupina „B“ zpravidla obsahuje jednu pětinu aţ jednu třetinu celkového počtu 
poloţek s 10-15% podílem na hodnotě sledovaného parametru. Poslední skupina „C“ pak představuje 
velký počet poloţek s nízkou hodnotou analyzovaného parametru zásob, obvykle v rozmezí 5-10% 
z celkové hodnoty parametru. 
 
ABC analýza se neomezuje pouze na jeden typ zásob, ale má široké uplatnění při rozborech 
nakupovaných surovin, dílů, komponent, rozpracované výroby a polotovarů, ale i hotové výroby 
v různých fázích distribučního cyklu. Obecně pouţívaný postup při klasifikaci poloţek zásob do skupin 
ABC je následující: 

- volba parametru v závislosti na analyzovaném problému, 

- výpočet procentuálního podílu kaţdé poloţky na celkové hodnotě parametru a na celkovém 

počtu měrných jednotek, 

- seřazení poloţek sestupně v závislosti na dosahované hodnotě sledovaného parametru, 
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- sestavení grafu v podobě Lorenzovy křivky (hodnota procentuálního podílu poloţky na celkové 

hodnotě a procentuální podíl poloţky na celkovém počtu měrných jednotek), 

- rozdělení poloţek do skupin A, B, C v závislosti na nastavení intervalu mezi skupinami. 

Význam analýzy zásob 

Nezbytným, z pohledu řízení i optimalizace stavu a struktury zásob v dodavatelském řetězci, je 
hodnocení trendů vývoje jednotlivých parametrů v čase. Důleţitou podporou těchto činností je rychlý a 
dostupný informační servis pro zpracování analýz zásob v závislosti na volbě parametrů, rozhraní 
jednotlivých skupin a délky sledovaného období. Aktualizace analýz zásob je závislá na moţnosti 
zpracování výsledků s minimální délkou odezvy a s moţností jejich exportu ve zvoleném formátu, přímo 
z podnikového informačního systému nebo ze speciální uţivatelské aplikace, která je na tento 
napojena. Vizualizace a přehlednost výstupů podporuje rychlé rozhodování a umoţňuje presentaci 
výstupů o aktuálním stavu a struktuře zásob, včetně moţnosti jejich srovnání s minulostí. 
 

Výstupy ze zpracování analýzy zásob je moţné vyuţít zejména pro: 

- uplatnění systémového přístupu k optimalizaci struktury a objemu zásob v šíři celého portfolia 

poloţek, 

- identifikaci skupin zásob a jejich kategorizaci dle zvolených parametrů, 

- řízení zásob diferencovaným způsobem, 

- optimalizaci alokace zásob v prostorách skladu, 

- podporu rozhodování o přístupech k řízení zásob v jednotlivých skupinách (nastavení 

signálních hladin, definování úrovně zákaznických sluţeb, velikosti pojistných zásob), 

- rozhodování o optimalizaci struktury katalogu poloţek, 

- hodnocení dodavatelů a definování distribuční strategie, 

- nastavení výkonových parametrů a klíčových ukazatelů pro hodnocení, 

- zvýšení dostupnosti informací o struktuře a objemu zásob, 

- analýzu trendů v chování poptávky. 

Optimalizace stavu a struktury zásob nemůţe být jednorázovou aktivitou. Proces identifikace 
nedostatků a příjímání rozhodnutí, vedoucích k systematické podpoře řízení zásob, musí probíhat 
nepřetrţitě. Analýza zásob, jako nástroj pravidelného a systematického sledování, hodnocení a 
optimalizace objemu a struktury zásob, pak přináší především následující efekty: 

- transparentní a systémové řízení zásob, 

- sníţení celkového objemu zásob, 

- identifikaci a sníţení podílu pomalu obrátkových zásob a zásob bez obrátky na celkovém 

objemu zásob, 

- sníţení nákladů na  udrţování zásob, 

- zvýšení úrovně poskytovaných sluţeb. 

Skupinu pomalu obrátkových zásob a zásob bez pohybu je však vţdy nutné ve sledovaném období 
detailně analyzovat, tj. identifikovat strategické poloţky, přípravky a náhradní díly, jejichţ likvidace by 
mohla mít fatální důsledky pro správnou funkci výrobního systému. Sníţení objemu zásob a ozdravení 
jejich struktury ve prospěch poloţek s rychlou obrátkou a stabilním výskytem poptávky do značné míry 
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eliminuje riziko neuspokojení poţadavků zákazníka, přináší sebou zvýšení úrovně poskytovaných 
sluţeb a uvolnění kapitálu pro další rozvoj podnikání. 
 
2.2.5 Řízení zásob 

Základním cílem řízení zásob je nalezení a udrţování takové výše zásob jednotlivých poloţek, která 
umoţní dosáhnout poţadované úrovně poskytovaných sluţeb při přiměřených nákladech na pořízení a 
udrţování zásob. Úroveň poskytovaných sluţeb je obvykle vyjadřována jako procentuální plnění všech 
poţadavků na odběr dané poloţky nebo v průřezu celého portfolia poloţek. Poţadovaná úroveň sluţeb 
je jednotlivým poloţkám zásob přidělena na základě ABC analýzy z hlediska hodnoty jejich spotřeby. 
 
Plnění tohoto parametru bývá obvyklým ukazatelem pro správné řízení a nastavení stavu zásob na 
skladě. Hodnocení můţe probíhat v několika stupních přesnosti plnění poţadavků. Nejdříve je 
hodnoceno vydání poţadované poloţky ze skladu, ve druhém stupni hodnocení je za vykrytý 
poţadavek povaţováno (mimo vydání dané poloţky ze skladu) také vydání správného počtu kusů, které 
zákazník poţadoval. 
 
Strategie řízení zásob vycházejí ze tří základních teoretických přístupů, a to z řízení zásob poptávkou, z 
řízení zásob plánem nebo z adaptivního řízení zásob, které kombinuje oba předešlé přístupy. 
V systémech řízených poptávkou jsou zásoby do systému vtahovány v závislosti na poptávce. Doplnění 
zásoby je iniciováno ve chvíli, kdy zásoba v systému poklesne pod stanovenou mez. Velikost 
objednávky můţe být konstantní nebo proměnlivá, v závislosti na předpovědi poptávky, aktuálnímu 
stavu zásob a spotřebě v minulém období. Pro správné fungování systému je nutné dodrţet zejména 
následující předpoklady [32]: 

- neomezená zásoba výrobků u dodavatele (nepředpokládá se tedy vyčerpání zdrojů 

dodavatelského řetězce), 

- všechny výrobky jsou si rovnocenné z pohledu priorit podnikání a lze pro ně v závislosti na ABC 

analýze nastavit odpovídající úroveň poskytovaných sluţeb, 

- poptávka po výrobcích bude relativně stabilní, pouze s náhodnými výkyvy odpovídajícími 

teoretickým rozdělením pravděpodobnosti (např. normální nebo Poissonovo) [35], 

- délka dodacího cyklu není závislá na předchozím nebo budoucím dodacím cyklu a není závislá 

na velikosti poptávky. 

Systémy řízené plánem vycházejí z detailní znalosti poţadavků zákazníků. Jejich podstatou je podrobný 
plán poţadavků na zásoby v jednotlivých úsecích plánovacího horizontu. Výrobky jsou do systému 
tlačeny na základě očekávaných poţadavků zákazníků, plánovaného příjmu dodávek materiálu, 
komponent a stavu zásob na skladech. Výhodou těchto systémů je eliminace přenosu poruch v systému 
na následující část logistického řetězce. 
 
Podmínky pro fungování logistického nebo dodavatelského řetězce ovlivňují rizika. Především jde o 
rizika náhodných výkyvů v poptávce a rizika výkyvů v dodacích cyklech. Přes vhodný výběr metod 
odhadů poptávky [1] vţdy dochází k situacím, ţe skutečná poptávka po dané poloţce nedosahuje nebo 
překračuje predikovanou hodnotu poptávky. Aby byla zajištěna potřebná úroveň poskytovaných sluţeb, 
musí být pokryto toto riziko zvýšením obratové zásoby o pojistnou zásobu. Obratová zásoba kryje 
běţnou spotřebu a je determinována především způsobem jejího doplňování a průběhem spotřeby. 
Východiskem pro stanovení výše pojistné zásoby je analýza dosavadního vývoje poptávky. 
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Na základě analýzy poptávky ve sledovaném období je stanovena průměrná velikost denní poptávky po 
dané poloţce. Z následujícího vztahu lze pak stanovit hodnotu směrodatné odchylky denních hodnot 

poptávky ( p ) pro normální rozdělení pravděpodobnosti [32]: 

 

    
    

  
  

   

  
                          

      
kde n  je četnost výskytů denní poptávky v intervalu četnosti a p  je střední hodnota velikosti poptávky 

v daném intervalu. Na základě stanovené úrovně poskytovaných sluţeb se pak stanoví koeficient 
úrovně sluţeb ( k ). Hodnoty koeficientu pro normální rozdělení pravděpodobnosti jsou uvedeny 
v příloze 1. 
 
Nyní lze stanovit výši sloţky pojistné zásoby, kryjící náhodné výkyvy poptávky (   ), jako násobku 

směrodatné odchylky denní poptávky a koeficientu poţadované úrovně poskytovaných sluţeb [32]: 
 

                                       

 
Dalším zdrojem rizika jsou výkyvy v délce dodacího cyklu. Při řízení zásob je nutné počítat s tím, ţe 
bude docházet vlivem dopravy a rizik krátkodobé ztráty dostupnosti zdrojů ke kolísání skutečné délky 

dodacího cyklu. Pro pokrytí těchto výkyvů je vytvářena další sloţka pojistné zásoby ( dcZP ), stanovená 

jako násobek směrodatné odchylky délky dodacího cyklu (   ), která je stanovena obdobně jako 
odchylky denních hodnot poptávky ze vztahu (3). Pojistná zásoba kryjící rizika nerovnoměrnosti 
dodacího cyklu je pak stanovena jako násobek průměrné denní spotřeby a zjištěné směrodatné 
odchylky dodacího cyklu [32]: 

 

            
                         

 

kde    
  je průměrná denní spotřeba. Celková výše pojistné zásoby ( ZP ) je pak součtem obou 

uvedených sloţek: 
 

                                                      

 
Udrţovaná výše pojistných a obratových zásob je určována odběrovým reţimem navazujícího článku 
logistického nebo dodavatelského řetězce a také frekvencí dodávek [57]. Skutečné zásoby jsou však 
často vyšší, a to zejména v případech, kdy se část skladovaného zboţí stává neprodejným (např. náhlá 
změna poptávky) nebo v případech, kdy velikost efektivní či technologicky dané výrobní dávky výrazně 
převyšuje poptávku v daném období (např. bilanční důvody nebo spekulativní nákupy). 
 

Pokud lze předpokládat odběrový reţim trhu za blízký konstantě je výše pojistných a obratových zásob 
odvozena v závislosti na stanovené úrovni poskytovaných sluţeb, periodicky opakující se frekvenci 
přepravy zboţí a hospodárném objemu zboţí z pohledu zvoleného způsobu dopravy a distribuce. 
Objem obratové a pojistné zásoby klesá také v závislosti na zvyšující se frekvenci doplňování zásob do 
skladu (pokud úroveň sluţeb zákazníkům zůstává zachována). 
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2.3 Nástroje a metody operativního plánování a rozvrhování výroby 

Součástí případové studie je rovněţ návrh postupů a pravidel pro operativní plánování a rozvrhování 
výroby. Základní charakteristika východisek, nástrojů a metod pouţitých při jejich tvorbě je součástí této 
kapitoly. 

2.3.1 Východiska a nástroje pro sestavování operativních plánů a rozvrhů výroby 

Uvedená část práce se zaměřuje zejména na východiska a nástroje, které byly pouţity při realizaci 
případové studie. Z hlediska východisek je pozornost věnována vědeckému řízení, operačnímu 
výzkumu a heuristickému přístupu. Mezi blíţe charakterizované nástroje byly zařazeny podnikové 
bilanční modely, dynamické simulační modely, grafické modely, HIPO diagramy a nástroje pro analýzu 
materiálových toků. Odborná literatura však poskytuje další nástroje a metody, které je moţné při 
optimalizaci a zvyšování stupně vyuţití kapacit i řízení materiálových toků vyuţít (např. [15, 23, 40, 41, 
71, 73]).  

Vědecké řízení a operační výzkum 

Postatou vědeckého řízení je řešení sloţitých, většinou mikroekonomických rozhodovacích úloh pomocí 
modelové techniky [24]. Aplikace vědeckých metod na komplex problémů, které vznikají při řízení 
sloţitých systémů, je v odborné literatuře nazývána operačním výzkumem. Tento přístup je zaloţen na 
sestavení vědeckého modelu systému, pomocí něhoţ je moţné předvídat a srovnávat výsledky 
variantních řešení, rozhodnutí a strategií. Modely systému zahrnují kvantifikaci faktorů, které ovlivňují 
dopady testovaných postupů, rozhodnutí a metod řízení systému.  

Vyuţívání metod vědeckého řízení je podporováno vývojem informačních technologií a softwarových 
aplikací, zaměřených na podporu rozhodování v dlouhodobějším časovém horizontu i operativním 
rozhodování a řízení procesů. Stále častěji se tyto metody uplatňují při implementaci matematického 
modelování také v oblastech plánování a řízení výroby. Příkladem takových aplikací mohou být bilanční 
modely pouţívané pro plánování vícestupňových výrobních procesů s komplikovanými materiálovými 
toky, modely pro sestavování operativního rozvrhu činností a operací, optimalizaci výrobního programu 
nebo analýzu dostupnosti a stupně vyuţití kapacit. 
 
Důleţitým a základním krokem pro následné nalezení vhodného řešení problému je jeho formulace. 
Problém jako předmět rozhodování vyţaduje řešení disproporce mezi poţadavky a zdroji systému, které 
jsou k dispozici pro jejich uspokojení, a také rozdílů mezi skutečnou a poţadovanou úrovní stavu 
systému. Řešení problému znamená nalezení nejvhodnější varianty z velkého mnoţství dostupných 
alternativ. Výsledkem systémové identifikace problému je grafické nebo tabulkové znázornění vstupů a 
výstupů systému, včetně hlavních faktorů, které proces ovlivňují, a jejich vzájemných vazeb. Vymezení 
problému postupuje dále k formulaci cíle řešení, vymezení hlavních postupů, které vedou k jeho 
dosaţení, výběru faktorů působících na daný systém a formulaci omezujících podmínek, které reálně 
limitují počet navrhovaných řešení. 
 
Vymezení řešeného problému je východiskem pro výběr a sestavení vhodného typu modelu, který 
odpovídá reálnému objektu (sestavený model představuje zjednodušenou verzi reálného systému). 
Systémové modely mohou být: 
 

- popisné – vyjadřují základní vazby v systému a pouţívají se pro jednoduché srovnávání variant, 
- prognostické – sestavují se na základě analýzy časových řad za účelem predikce budoucího 

vývoje, 
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- optimalizační – vedou k výběru optimální varianty řešení. 
 
Tvorba modelu zahrnuje činnosti, které převádějí chování procesu do matematických symbolů a 
soustavy rovnic. V modelech vystupují následující typy veličin [33]: 
 

- parametry modelu, které zůstávají konstantní, 
- kontrolovatelné proměnné, jejichţ hodnotu je moţné rozhodováním ovlivňovat, 
- nekontrolovatelné proměnné, které nejsou přímo ovlivnitelné. 

 
Matematická formulace soustavy proměnných a parametrů vede k formulaci účelové, kriteriální funkce. 
Pro řešení problémů je obvykle pouţívána více neţ jedna účelová funkce, coţ odpovídá stavu, kdy jsou 
vybírána řešení na základě současného zohlednění několika parametrů. Většina modelů obsahuje 
soustavu omezujících podmínek, které definují hranice omezující prostor pro hledání vhodných řešení 
problému. Optimalizační modely hledají extrémy sestavené účelové funkce. Optimální řešení problému 
pak představuje nalezení takových hodnot proměnných, při kterých je dosaţeno maximum nebo 
minimum účelové funkce. Přípustné řešení je takové řešení, které vyhovuje soustavě definovaných 
omezujících podmínek. Výstupy testování variant modelu představují reakci systému na změnu 
proměnných při zachování stejných vstupů. 
 
Důleţitým faktorem úspěšnosti vědeckého řízení a modelování systému je kvalita pouţitých dat [69]. 
Kvalita podkladů přímo rozhoduje o správnosti vybraného řešení a pouţitelnosti sestaveného modelu 
pro testování, hodnocení alternativ a výběr optimálního řešení formulovaného problému. Cílem 
sestavení modelu a jeho úspěšného pouţití je stav, kdy při srovnání chování modelu a modelované 
reality vznikají pouze nepodstatné rozdíly, které nemají zásadní vliv na správnost přijatých rozhodnutí, a 
lze je proto zanedbat. 

Heuristický přístup 

Podstata heuristiky spočívá v nalezení řešení problémů zaloţených na prosté logice, pro něţ není 
definována jiná přesnější metoda. Heuristické řešení je často pouze přibliţné, zaloţené na odborném 
odhadu, intuici, zkušenosti či „zdravém“ rozumu. První výstup se můţe dále zpřesňovat, ale heuristický 
přístup není zaloţen na hledání nejlepší varianty řešení. Takto získané řešení je však jednoduché, 
rychlé a dostupné. 
 
Mezi sloţitější heuristické přístupy patří heuristické algoritmy, představované posloupností konečného 
počtu elementárních kroků vedoucích k nalezení řešení. Heuristické algoritmy jsou často uplatňovány 
při řešení sloţitých problémů, popsaných funkcí s mnoha parametry a se sloţitým průběhem s mnoha 
extrémy. Mezi typické problémy řešené za pomoci heuristických algoritmů patří hledání nejkratší cesty v 
síti („problém obchodního cestujícího“). Jako příklad heuristického algoritmu můţe slouţit algoritmus pro 
plánování a rozvrhování tepelného zpracování uvedený v rámci případové studie (viz kapitola 3.3.2). 
 
Důleţitým poţadavkem pro sestavení heuristického algoritmu je moţnost nalezení reálně vyuţitelného a 
dostatečně kvalitního výsledku v přijatelném čase. Heuristické algoritmy musejí splňovat oba tyto 
poţadavky současně a v relativně krátké době poskytnout dostatečně přesné řešení. 
 
Pouţívaných metod je celá řada a kaţdá z nich má své klady a zápory. Při jejich hodnocení a 
rozhodování o vhodnosti pouţití dané metody je důleţité zváţit moţnost nalezení optimálního řešení a 
případné odchylky od tohoto optima, stanovit dobu, která je potřebná k jeho nalezení, případně 
mnoţství parametrů a okrajových podmínek, které dané řešení respektuje. Při implementaci navrţeného 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Intuice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zku%C5%A1enost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9m_obchodn%C3%ADho_cestuj%C3%ADc%C3%ADho
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řešení v praxi ne vţdy platí, ţe varianta vedoucí k nejpřesnějšímu výsledku je také nejvhodnější 
k praktickému vyuţití [23]. 

Podnikové bilanční modely 

Bilanční modely jsou sestavovány pro modelování systému materiálových, energetických nebo 
hodnotových vazeb a transformaci jejich vstupů na poţadované výstupy [5]. Hlavní oblastí pouţití 
bilančních modelů je plánování zásobovacích, výrobních, dopravních a distribučních procesů. Modely 
jsou sestavovány na principu algoritmizace bilančních propočtů a slouţí pro posouzení variantního 
zpracování plánů a hledání nejlepšího řešení realizace daného procesu v systémech se sloţitými 
materiálovými toky. 

Základem bilančních modelů většinou bývají soustavy lineárních rovnic, jejichţ řešení vede k nalezení 
poţadovaných hodnot řešení omezených soustavou vstupních parametrů. Modely jsou sestavovány 
postupy, které odpovídají principům vědeckého řízení. Vstupní prvky bilančních modelů jsou tvořeny 
jednotlivými surovinami, polotovary, výrobky nebo jejich reprezentanty (zejména v případech, kdy není 
moţné vzhledem k rozsahu sortimentu nebo omezené dostupnosti všech parametrů, například u nově 
zaváděných výrobků, pouţít celou škálu portfolia). Je také potřebné definovat vzájemné vazby a 
parametry jednotlivých modelů. Podkladem pro znázornění vazeb mezi prvky modelu mohou být graf 
materiálových toků, rozpad kusovníku, technologické návaznosti nebo normy zpracování. Pro sestavení 
vlastního modelu je vhodné pouţít maticový zápis, tvořený jednotlivými prvky matice, parametry a 
proměnnými modelu. 

U jednodušších bilančních modelů je moţné pro jejich sestavení pouţít běţný tabulkový procesor. 
Výhodou pouţití tabulkových procesorů je jejich dostupnost, přehlednost a vybavení potřebnými 
funkcemi, které výrazně zjednodušují sestavení takových modelů. 

Významnou oblastí pouţití bilančních modelů je oblast bilancování kapacit podniku. Bilanční modely 
jsou důleţitým nástrojem pro prověřování reálnosti sestavených plánu z pohledu disponibilních kapacit 
zdrojů podnikového systému. Řádky modelu mohou být například tvořeny jednotlivými zdroji, obsahem 
pak můţe být spotřeba strojního času zařízení pro realizaci daného produktu. Sloupce pak definují 
spotřebu času na jejich realizaci, případně jiné definované parametry bilancovaných zařízení, linek, 
pracovišť nebo úzkých míst. Příklady bilančních kapacitních modelů hutní a strojírenské výroby jsou 
součástí případové studie (viz kapitola 3.2.5) 

Součástí bilančních modelů, které jsou vyuţívány pro sestavování operativních plánů, jsou proměnné 
obsahující potřebu agregátního času na vyrobení měrné jednotky daného výrobku, souhrn poţadavků 
zákazníků po výrobcích v zadaném období, časy potřebné pro seřízení zařízení před realizací zakázky, 
výměnu nástrojů, manipulaci a usazení výrobku v zařízení, kontrolu a označení výrobku a odhlášení 
operace, neproduktivní časy zařízení nutné k realizaci dané operace, celkovou účinnost zařízení nebo 
pracoviště. 
 
Pouţití bilanční modelů je moţné rozšířit i na oblast spotřeby nákladů na jednotlivé činnosti nebo 
spotřeby vstupních materiálů a polotovarů a nákladové kalkulace. U těchto modelů je však nutné 
oddělovat přímé a nepřímé náklady na realizaci daného výrobku a u nepřímých nákladů definovat 
poměrový klíč společných nákladů, který určuje pravidla jejich rozpočtení mezi výrobky. 

 
Bilanční modely mají omezené vyuţití pro vícesměrné materiálové toky s variantními technologickými 
postupy. 
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Dynamické simulační modely 

Realizace změn v plánování a organizaci výroby v praxi přináší vţdy nemalá rizika. Dynamické 
simulační modely, jako prediktivní nástroj, pomáhají tato rizika minimalizovat tím, ţe umoţňují 
modelovat výrobní systémy a simulovat důsledky různých rozhodnutí. Pomocí sestaveného modelu je 
moţné testovat alternativní chování sledovaného objektu nebo procesu v různých podmínkách a cíleně, 
na základě stanovených měřítek výkonnosti, postupovat v optimalizaci jeho funkce. Takovým 
modelovaným objektem či procesem můţe být například logistický řetězec, výrobní linka nebo 
pracoviště, technologické zařízení, sklad, zásobník, doprava a manipulace, údrţba, materiálové i 
informační toky a jejich návaznosti. 

Modelování přináší mnohé výhody. Je moţné vytvářet modely ještě neexistujících systémů a navrhovat 
řešení, která svým chováním přesně odpovídají představám zadavatele nebo měnit a optimalizovat jiţ 
fungující systémy a procesy. K realizaci simulačních experimentů se vyuţívá uţivatelsky přívětivého 
softwarového prostředí, ve kterém běţí simulační čas mnohem rychleji neţ reálný, coţ umoţňuje rychle 
vyhodnotit širokou škálu variant navrhovaného řešení problému. 

Velké mnoţství variant, které lze simulací prověřit, dává předpoklady pro správné rozhodnutí. 
Výsledkem je sníţení případných rizik implementace, zkrácení jejího průběhu a poměrně přesný odhad 
potenciálu dosaţitelných efektů. Aplikací této metody je moţné objektivně analyzovat výrobní systémy a 
procesy, zvyšovat jejich efektivitu a stupeň vyuţití výrobních zdrojů. 

Výsledkem realizace dynamických simulačních modelů v softwarovém prostředí je nejen hodnocení a 
srovnání testovaných variant řešení, ale také vizualizace variant i vybraného řešení, která vytváří 
podmínky pro názornost a správné pochopení řešení a má tak velký vliv na včasnost a úspěšnost 
implementace v provozní praxi. Vyuţití prediktivních metod ke zlepšování procesů tedy není pouze 
jednou z metod k nalezení vhodné varianty řešení, ale znamená také větší míru důvěry v navrţené 
řešení ještě před jeho realizací v praxi. Jako příklad vizualizace můţe slouţit dynamický simulační 
model výrobních procesů provozu Kovárna, který je součástí případové studie (viz kapitola 3.2.1, obr. 
12). 

Dynamické simulační modely jiţ našly ve výrobní oblasti uplatnění při řešení celé řady úloh, jejichţ 
příkladem mohou být:  

- modelování, řízení a optimalizace materiálových toků, 

- analýza propustnosti výrobního systému a identifikace úzkých míst, 

- analýza stupně vyuţití technologických a dopravních zařízení a pracovníků obsluhy, 

- stanovení a hodnocení konceptů výroby, manipulace a dopravní obsluhy, 

- návrhy na prostorové řešení provozu, 

- organizace a plánování výrobních, manipulačních a dopravních systémů, 

- dispečerské rozhodování a řízení, 

- zvýšení propustnosti a vyuţití dopravních tras, úseků a uzlů, 

- stanovení optimální výše a alokace zásob, 

- omezování rizik, prověřování krizových situací a plánů, 

- analýza obsluţných časů a organizace obsluhy, 

- investiční rozhodování. 



Grafické modely 

Konstrukce grafických modelů vychází z teorie grafů. Převáţná většina dnes běţně dostupných 
softwarových produktů pro plánování a rozvrhování výroby podporuje jejich pouţití. Grafické modely 
jsou rozšířeným nástrojem, podporujícím řízení procesů a projektů, ve kterých je souběţně prováděno 
velké mnoţství činností s časovou návazností a vzájemnými věcnými i technologickými vazbami [64]. 
 

 
 
Obr. 4 Ukázka vyuţití grafických modelů typu harmonogramu pro rozvrhování realizace výrobní zakázky 

na jednotlivých zařízeních  
 

Pro řízení procesů a projektů uvedeného charakteru jsou velmi často pouţívány harmonogramy (viz 
obr. 4). Jde o grafické modely, které pomocí úseček, reprezentujících grafickou podobu délky a 
návaznosti jednotlivých činností, vyjadřují průběh procesu nebo projektu na časové ose. Délka úsečky 
přiřazená k realizaci určité činnosti je v harmonogramu přímo úměrná délce trvání této činnosti. 
Hodnocení průběhu realizace probíhá na základě srovnání předpokládaných délek činností 
z harmonogramu a délek vyjadřujících skutečné trvání realizovaných činností. Ze zjištěných rozdílů jsou 
pak vyvozována operativní rozhodnutí o úpravách harmonogramu. Ukázka aplikace harmonogramu je 
uvedena v případové studii, kde je vyuţíván pro rozvrhování výroby provozu Obrobna (viz kapitola 
3.3.3, obr. 27). 
 
Mezi další metody modelování činností pomocí grafů patří například metody CPM (Critical Path Method) 
a MPM (Metra Potential Method), které jsou pouţívány pro sestavování grafických modelů 
orientovaných grafů sestrojených pomocí hran a uzlů. V těchto typech grafů jsou úsečky ohraničeny 
vţdy dvěma uzly, počátečním a koncovým.  
 
Z pohledu organizace a řízení jednotlivých stupňů zpracování nejsou grafické modely příliš vhodné pro 
spojité výrobní procesy. 

HIPO diagramy 

V průběhu zpracování analýzy a návrhů změn procesů jsou k jejich popisu vyuţívány různé logické 
nebo grafické modely, relační diagramy a schémata. Jedním z takových nástrojů jsou HIPO (Hierarchy 
plus Input Process Output) diagramy (H diagram a IPO diagram). 

IPO diagram pomáhá pochopit současný stav procesu, identifikovat jeho vstupy, řídit jeho výstupy a 
odhalit potenciál pro zlepšení procesu [65]. H diagram doplňuje IPO diagram o hierarchické uspořádání 
procesů. Pomocí HIPO diagramů jsou v grafické podobě navrhována nová řešení procesů a odhalovány 
nedostatky před jejich implementací do praxe. 

Aplikace HIPO diagramů je součástí případové studie (viz kapitola 3.3.2, obr. 24 a 25). IPO diagram 
definuje vstupy, výstupy a průběh dílčího procesu. Šipkami jsou znázorněny vazby mezi vstupy, výstupy 
a jednotlivými činnostmi, realizovanými v rámci daného podprocesu. Směr šipek představuje 
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materiálový nebo informační tok. V IPO diagramech jsou často obsaţeny také vazby na ostatní procesy 
nebo poznámky popisující detailní charakteristiku dílčích sloţek diagramu. 

H diagram presentuje hierarchickou strukturu procesu. Kaţdé pole znázorňuje jeden dílčí proces, 
šipkami jsou pak vyznačeny vazby mezi jednotlivými podprocesy. Pozice pole a směr šipek můţe 
udávat nadřazenost nebo podřízenost podprocesu a pozici v hierarchii celého procesu. 

Nástroje pro analýzu materiálových toků 

Pro analýzu materiálových toků je pouţíván soubor nástrojů vhodných pro zobrazení vazeb a 
materiálových toků mezi pracovišti ve výrobním nebo logistickém systému (řetězci) [78]. Mezi v praxi 
osvědčené metody patří například postupový diagram, Sankeyův diagram nebo kříţová 
(„šachovnicová“) tabulka pracovišť (odkud – kam). 
 
Postupový síťový graf znázorňuje pořadí pracovišť, kterými daný výrobek prochází. Materiálový tok 
můţe být znázorněn pomocí Sankeyova diagramu, v němţ je objem materiálového toku mezi 
jednotlivými pracovišti vyjádřen výškou (tloušťkou) spojnice jednotlivých pracovišť na schématu nebo 
layoutu. Kříţová tabulka pracovišť kvantifikuje materiálové toky mezi jednotlivými pracovišti. 
V jednotlivých polích tabulky jsou obvykle uvedeny kumulativní součty kusů výrobků za sledované 
období. Autor práce ji vyuţil v rámci případové studie jako nástroj pro segmentaci výrobkového mixu 
provozu Obrobna (viz kap. 3.2.4), tj. klasifikaci výrobků do skupin dle sloţitosti technologie a 
materiálových toků a rovnoměrnosti doby zpracování výrobků na jednotlivých pracovištích. 
 
Analýza materiálových toků můţe slouţit také jako podklad pro prostorové uspořádání provozu. 
Grafické metody se v praxi pouţívají pro řešení jednoduchých úloh prostorového uspořádání. Pro 
rozsáhlejší optimalizace je vhodné nasadit analytické metody (např. metody matematického 
programování). Mezi další metody, které lze pouţít k řešení této problematiky, patří heuristické metody 
(algoritmy), které umoţňují postupné, interaktivní vylepšování. Jako příklad lze uvést výměnné nebo 
konstruktivní metody. Při konstrukci algoritmů výměny je základem prvotní (bazické) řešení, které je 
vytvořeno zjednodušeným postupem. Toto řešení se postupně vzájemnou záměnou jednotlivých 
pracovišť doplňuje o kombinace alternativních variant s cílem minimalizovat předem určenou cílovou 
funkci. Konstruktivní postupy vycházejí ze zjištěných vazeb a toků mezi pracovišti. První v pořadí je 
alokováno pracoviště s nejsilnějšími vazbami a tokem materiálu, následně jsou pak alokovány další 
pracoviště v závislosti na poloze a vzájemných vazbách. 
 
2.3.2 Metody operativního plánování a rozvrhování výroby 

I přes snahu o napřímení a zjednodušení materiálových toků existuje stále celá řada výrobních procesů 
s vícesměrnými toky a násobnými stupni zpracování finálního produktu. Z pohledu efektivního 
operativního řízení je nutné u těchto typů procesů zpracovávat detailní rozpis sledu operací 
vykonávaných na jednotlivých pracovištích v podobě operativních plánů nebo výrobních rozvrhů 
realizace zakázek v čase. Plánování sloţitých výrobních procesů není moţné omezit pouze na 
plánování vstupu do jednotlivých částí procesu, ale je nutné stanovit jednotlivé úkoly, priority jejich 
realizace a časovou polohu vykonávaných operací.  

Při sestavování výrobních plánů patří mezi priority především dosaţení: 

- plynulých materiálových toků, 
- rovnoměrného zatíţení kapacit, 
- minimálního stavu zásob rozpracované výroby. 
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Dále budou popsány vybrané metody pouţívané pro sestavování operativních plánů a výrobních 
rozvrhů. 

Heijunka 

Japonská metoda heijunka (leveling, výrobní vyvaţování) je jednou z metod pouţívaných pro 
rozvrhování výrobních zakázek a výrobkového mixu (portfolia) v konceptech zaloţených na 
synchronizaci materiálových toků. Metoda vyvinutá v TOYOTĚ [60, 69] umoţňuje eliminovat výrazná 
kolísání v poţadavcích na výrobu, způsobená variabilitou poptávky zákazníků nebo interních výrobních 
procesů. Rozvrhování výroby podle aktuálního toku zákaznických objednávek by způsobilo 
nerovnoměrnost výroby a vytíţení výrobních zdrojů, ale i další problémy (např. sloţitost procesu 
plánování a řízení výroby nebo vznik neshod). 

Klasické přístupy pro plánování a řízení výroby se pokoušejí eliminovat uvedené dopady tvorbou 
velkých výrobních dávek. Seskupování výrobků a jejich výroba v jedné kumulované dávce je výhodná 
z pohledu produktivity výroby, na druhé straně však má negativní dopad do zásob rozpracované výroby 
a není optimální z pohledu flexibility (pruţného plnění poţadavků zákazníků). Kumulace poţadavků, 
pokud není podloţena reálnou poptávkou a nejsou v rámci ní plněny konkrétní poţadavky zákazníka 
v krátkém časovém horizontu, přináší rizika neprodejnosti a morálního zastarání výrobků. Velikost 
výrobní dávky na následném pracovišti ovlivňuje při různé délce zpracování také velikost rozpracované 
výroby na předcházejících stupních výroby. Z tohoto důvodu mohou negativní dopady kumulace ovlivnit 
i předcházející části procesu nebo logistického či dodavatelského řetězce. S rostoucí variabilitou výroby 
dochází k prodluţování reakční doby plnění poţadavků zákazníků, průběţné doby výroby a 
neúměrnému růstu zásob [39]. 

Naopak heijunka je zaloţena na rovnoměrném rozvrhování vyráběného mnoţství a portfolia výrobků v 
definovaném časovém úseku. Aplikace metody vychází z celkového objemu zakázek ve stanoveném 
období, který rozvrhuje do realizace stejného mnoţství výroby a stejného výrobkového mixu 
v jednotlivých intervalech (např. v rámci směny nebo dne). Na rozdíl od klasické hromadné výroby se 
heijunka pokouší sníţit výrobní dávky na minimum (viz obr. 5). Heijunka zpravidla vyţaduje zkracování 
časů přestaveb a seřízení a podporu vizualizace řízení výrobního procesu např. prostřednictvím 
vytěţovacích diagramů nebo plánovacích tabulí jednotlivých zdrojů. 

 

Obr. 5 Srovnání rozvrhování výroby v kumulovaných výrobních dávkách a metody heijunka 

Implementace metody je spojena s vyuţitím principu tahu, proto není nutné sestavovat rozvrh výroby 
pro všechna pracoviště. Většinou je rozvrhování výroby spojeno s jedním pracovištěm, které udává krok 
celé linky. Výběr tohoto pracoviště je dán volbou vhodného výrobkového představitele s ohledem na 
poţadavky zákazníka a časy jeho zpracování na jednotlivých operacích. Rozhodnutí o umístění 
pracoviště udávajícího krok výrobního procesu ovlivní vyuţití kapacit ostatních pracovišť. Tok materiálu 
za pracovištěm udávajícím krok linky je plynulý a řídí se poţadavky zákazníků, které jsou rozvrhovány 
v tomto bodě. 

Z pohledu autora je však velmi důleţité komentovat zanedbání časů potřebných na přestavby a seřízení 
pracovišť při přechodu výroby z výrobku A na výrobek B, vyplývající z obrázku 5. Toto zjednodušení je 



55 

 

moţné uvaţovat pouze v procesech, kde přestavení linky nebo jednotlivých pracovišť nemá zásadní 
dopad na produktivitu zařízení nebo je moţné časy přestaveb a zařízení eliminovat nebo výrazně 
redukovat. To však zpravidla není případ oboru, do kterého je zaměřena disertační práce. Délka 
přestaveb v hutní výrobě a těţkém strojírenství představuje manipulačně, prostorově i časově náročné 
operace a s nimi související časové ztráty v rozsahu několika hodin (moţnost jejich zkrácení je mnohdy 
vyloučena nebo spojena s rozsáhlými investicemi). Uvedený způsob rozvrhování je tedy vhodný 
zejména pro montáţní závody s omezeným sortimentem výroby a malým podílem časů přestaveb na 
celkové době obsazení jednotlivých pracovišť. Naopak není vhodný pro rozvrhování výrobkového mixu 
v procesech s plovoucími úzkými místy v podmínkách, kdy nelze zkracovat časy přestaveb zařízení. 

Další metody a postupy sestavování výrobních rozvrhů 

Existují také další metody a postupy pouţívané pro sestavování výrobních rozvrhů. Patří mezi ně 
například: 

- metody zaloţené na konceptu EPEI, 
- metody zaloţené na zjednodušených modelech produkčních systémů, 
- iterační heuristické postupy. 

K rozvrhování výroby v prostředí s implementovanými principy štíhlé výroby jsou také často pouţívány 
koncepty zaloţeny na metodě EPEI (Every Part Every Interval) [3]. Délka intervalu, ve kterém jsou 
vyráběny všechny typy výrobků, můţe být různá. Jednotlivé varianty konceptů EPEI jsou pak od této 
délky odvozeny (např. „Every Part Every Week“ – kaţdý díl kaţdý týden, „Every Part Every Day“ – 
kaţdý díl kaţdý den). Název konceptu pak vyjadřuje frekvenci výroby jednotlivý dílů, která udává 
zároveň počet potřebných přestaveb a seřízení linky tak, aby bylo moţné vyrobit všechny typy výrobků 
podle plánu. Koncept „Every Part Every Day“ je implementován zejména pro vysoce obrátkové výrobky 
v prostředí montáţních linek. 

Při sestavování rozvrhů je pouţíváno také několik zjednodušených modelů produkčních systémů [9], 
Základním modelem je model „job shop“, který je tvořen „joby“, představovanými skupinami výrobních 
operací. Kaţdá operace má určený stroj nebo pracoviště, na kterém má být vykonána. Typ pouţitého 
modelu i charakter nastavení jednotlivých zásobníků v procesu ovlivňuje délku a sloţitost 
optimalizačních úloh. Pokud jedno zařízení dokončí operaci a následující pracoviště je ještě obsazeno 
jinou činností, musí být „job“ uloţen do zásobníku před touto operací. Pokud je ale zásobník plný nebo 
neexistuje, je pracoviště blokováno i po dokončení operace, a to aţ do uvolnění následujícího 
pracoviště. V modelech jsou nejčastěji vyuţívány následující typy zásobníků [8]: 

- zásobníky náleţící „jobům“ (kaţdý „job“ má přidělen svůj zásobník), 
- párový zásobník (zásobník obsluhuje dva stroje), 
- výstupní zásobník (u kaţdého pracoviště existuje výstupní zásobník), 
- vstupní zásobní (pro „joby“ čekající na zpracování). 

Model „job shop“ je poměrně universální, ale zároveň velmi náročný na výpočet optima. Náročnost 
výpočtu prodluţuje délku zpracování výrobních plánů, coţ limituje jeho vyuţití v podnikové praxi. 
Z tohoto modelu jsou pak odvozeny další modely jako „flow shop“ a „job shop“ [9]. Principy chování 
modelů produkčních systémů jsou základem nástrojů pro dynamickou simulaci procesů. 

Z důvodu náročnosti aplikace uvedených modelů jsou v podnikové praxi nahrazovány iteračními 
heuristickými postupy, které nehledají pro sestavení plánů globální optima, ale jsou určeny pro nalezení 
dobrého řešení v krátkém čase. Podkladem pro uvedené postupy jsou nejčastěji data z podnikových 
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informačních systémů (MRP II, ERP a APS). K sestavení a vizualizaci vlastních výrobních rozvrhů jsou 
pak pouţívány uţivatelské aplikace vyvinuté v prostředí běţně dostupných softwarových nástrojů (např. 
MS EXCEL nebo MS PROJECT). 
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2.4 Shrnutí získaných poznatků a východiska jejich praktické implementace 

Autor práce vycházel při výběru teoretických východisek z formulovaného předmětu a cílů práce, které 
kladou důraz na návrh nového konceptu plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob v 
hutnicko-strojírenském logistickém řetězci, vycházejícího z aplikace teorie omezení a managementu 
úzkých míst. Poznatky získané v průběhu mapovaní dosavadního poznání potvrzují, ţe jsou uvedené 
přístupy s úspěchem aplikovány v prostředí jednoduchých, jednosměrných materiálových toků s malým 
počtem stupňů zpracování, zejména montáţních typů výrob s omezeným rozsahem výrobkového 
portfolia a hromadnou a velkosériovou výrobou s nízkou investiční náročností. Uplatnění principů teorie 
omezení a managementu úzkých míst v tomto případě obvykle vychází z moţnosti vyváţení časového 
zatíţení jednotlivých pracovišť, krátkých časů seřízení a přestaveb zařízení a výrobních linek a také 
z pevné pozice úzkého místa procesu. 
 
Specifický charakter hutní a strojírenské výroby (zejména sloţitost materiálových toků a výskyt 
plovoucích úzkých míst) vyţaduje tvůrčí inovaci známých postupů teorie omezení a managementu 
úzkých míst, ale i dalších přístupů podporujících nově navrhovaný koncept plánování a řízení výrobních 
procesů. V rámci případové studie, uvedené v následující části práce, byla vyuţita kombinace 
následujících nástrojů: 

- pět kroků k neustálému zlepšování, 
- metody nastavení hladiny pojistných zásob a ochranných zásobníků. 
- analýza a segmentace zásob i výrobkového mixu, 
- metody zvyšování disponibilní kapacity výrobních zařízení, zejména prostřednictvím omezení 

časů seřízení a přestaveb, 
- postupy synchronizace materiálových toků, 
- heuristické algoritmy rozvrhování výroby, 
- podnikové bilanční modely, 
- dynamické simulační modely, 
- grafické modely, 
- HIPO diagramy. 

Základem implementace uvedených nástrojů byla detailní analýza zkoumaných procesů a jednotlivých 
činností, algoritmizace navrţených postupů, vzájemná koordinace procesů, globální optimalizace při 
uplatnění systémového přístupu integrální logistiky. 
 
Ve fázi zobecňování poznatků zjištěných z řešení případové studie pak byly, pro odvození obecných 
pravidel s moţností aplikace i v jiných procesech obdobného charakteru, vyuţity normativní postupy a 
metoda indukce. 
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3 PŘÍPADOVÁ STUDIE ZMĚNY KONCEPTU PLÁNOVÁNÍ A 
ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU A ZÁSOB 

 
Případová studie byla realizována v rámci logistického řetězce spojujícího proces hutní druhovýroby 
s následným obráběním tepelně zpracovaných výkovků v prostředí přesného strojírenství, na které 
navazuje finalizace obrobků v adjustaci nebo jejich dodávky na montáţní linku. Zvolený typ procesů byl 
vybrán s ohledem na specifika odvětví hutní a strojírenské výroby uvedené v úvodu práce a také 
s ohledem na praktické zkušenosti autora oblasti plánování a rozvrhování výrobních procesů, vedoucích 
ke zvýšení průchodu výrobními logistickými řetězci. Zvyšování disponibilní kapacity navazujících článků 
adjustace volných dílů a montáţní linky není v této studii blíţe popsáno (jde o odlišný charakter 
procesů, ve kterých jsou principy zvyšování kapacity úzkých míst běţně implementovány). Studie 
obsahuje pouze vzájemné propojení těchto článků řetězce s procesem obrábění a zohlednění 
vzájemných vazeb v logistickém řetězci ochrannými zásobníky (zásobníkem expedičním a zásobníky 
v místě spojení dvou částí procesů). 
 
Klasický přístup k řešení plánovacích a rozhodovacích problémů zahrnuje následující kroky [55]: 
 

1. rozpoznání a identifikace problému, 

2. stanovení cílů a hranic řešení, 

3. sběr dat a analýza problému, 

4. tvorba variant řešení, 

5. hodnocení a výběr nejlepší varianty, 

6. realizace vybrané varianty 

7. kontrola a vyhodnocení dosaţených efektů. 

Sloţitost a rozsah problematiky řešené v rámci případové studie však nedovolovala navrhnout nový 
koncept plánování a řízení materiálových toků a zásob v této zjednodušené „lineární“ podobě, kdy jsou 
jednotlivé kroky přesně vymezeny a postupně na sebe navazují. Výše uvedené kroky byly vzájemně 
velmi úzce provázány a docházelo k jejich časovému i věcnému překrývání. Velmi často docházelo 
k situaci, kdy realizace několika kroků byla podporována totoţným postupem nebo metodou a naopak, 
v rámci jednoho kroku bylo pouţito několik postupů a metod. Příkladem můţe být vyuţití dynamického 
modelování pro rozpoznání a identifikaci problému, analýzu problému a hodnocení a výběr nejlepší 
varianty. Opačně, v rámci kroku sběru dat a analýzy problému bylo vyuţito např. dynamické 
modelování, podnikové bilanční modelování a postupy analýzy a segmentace zásob a výrobkového 
mixu. 
 
Dalším specifikem při realizaci případové studie byla skutečnost, ţe docházelo ke zpětným návratům 
k dříve přijatým a opět přehodnocovaným postupům. Například v průběhu hodnocení a výběru nejlepší 
varianty i realizace vybraného návrhu byl nutný návrat k předcházejícím krokům (zejména ke sběru dat 
a analýze problému). 
 
Z těchto důvodů byla zvolena částečně netradiční struktura případové studie ve formě uvedené na 
obrázku 6. 
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Obr. 6 Schéma struktury případové studie 
 
Základem případové studie je charakteristika zkoumaného logistického řetězce a jeho původního 
konceptu plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob, vymezení základních problémů tohoto 
konceptu a cílů řešení případové studie. 
 
Vlastní popis realizace případové studie je rozdělen do tří vzájemně provázaných fází: 
 

1. Fáze přípravy – zahrnuje charakteristiku podpůrných modelů a metodických postupů, které byly 
vytvořeny pro analýzu zkoumaného logistického řetězce a návrh a verifikaci moţných opatření 
ke zvýšení jeho propustnosti. Vytvořené modely a postupy jsou popsány pouze stručně, rovněţ 
výsledky jejich aplikace jsou ilustrovány jen na vybraných příkladech. Vyčerpávající 
charakteristika jejich odvození a všech výstupů by přesahovala rámec uvedené disertační 
práce. 
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2. Fáze návrhu – obsahuje aplikaci modelů a postupů vytvořených v rámci fáze přípravy pro 
vlastní analýzu logistického řetězce a návrh a verifikaci vhodných opatření. 

3. Fáze implementace a hodnocení – poslední část případové studie zahrnuje postup 
implementace navrţených opatření a jejich vyhodnocení z pohledu očekávaných a skutečně 
dosaţených efektů. 
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3.1 Charakteristika zkoumaného logistického řetězce a cíle realizace případové 
studie 

Zkoumaný logistický řetězec (viz obr. 7 a obr. 8) představuje několik stupňů zpracování výrobků 
(v závislosti na sloţitosti výrobku se počet operací prováděný v oddělených výrobních uzlech můţe 
pohybovat od cca 15 do 30 operací od kování aţ po povrchovou úpravu a balení výrobku) 
s vícesměrnými materiálovými toky.  
 

 
Obr. 7 Schéma zkoumaného logistického řetězce 

 

 
 

Obr. 8 Základní procesní mapa zkoumaného logistického řetězce 
 

Základní charakteristika výrobního procesu a jeho plánování a řízení ve stavu před implementací dále 
popisovaných změn je shrnuta do následujících bodů: 

 výroba na zakázku (u nových výrobků i vývoj a výroba na zakázku), 

 investičně i technologicky náročné procesy s omezenou kapacitou výroby (není moţno 
pokrýt všechny poţadavky zákazníků, skokový nárůst potřeb po zkrácení doby ţivotnosti 
výrobků dané změnou legislativy v klíčových teritoriích),  

 široký sortiment výrobků s různými nároky na výrobní kapacity v jednotlivých stupních 
zpracování s rozdílnou délkou operací (omezená moţnost vybalancování zatíţení 
zdrojů), 

 výrobky se sloţitými technologickými procesy i s vícenásobnými průchody přes vybraná 
zařízení (vícesměrné materiálové toky), 

 časté změny a zásahy do sestavených rozvrhů a plánů, které je sloţité předvídat (plán 
návazných procesů ovlivněných dostupností dalších dílů a komponent, výmět zmetků, 
zásahy do plánovaných termínů expedice, poruchy zařízení a další příčiny vynucených 
změn), 
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 minimální (téměř nulová) opakovatelnost struktury a objemu poţadavku pro sestavení 
plánu, 

 existence omezení kapacit (úzkých míst) s proměnlivým výskytem v závislosti na 
vyráběném sortimentu (plovoucí úzká místa), výskyt omezení průchodu se v čase mění. 

V tomto prostředí jsou obvykle pro plánování a organizaci výrobních procesů implementovány náročné 
softwarové nástroje sestavené na míru, jejichţ úspěšné pouţití je limitováno náročností aktualizace 
technologických postupů při změnách výrobního sortimentu a technologie výroby i datovou kázní a 
realizací úprav v nastavení nástroje při uvedených změnách. Uvedené předpoklady bylo moţné naplnit 
pouze v rámci provozu Obrobna a linky montáţe, kde byl pro plánování procesů jiţ před začátkem 
realizace studie implementován a vyuţíván sofistikovaný software na platformě principů APS (Advanced 
Planning and Scheduling) pro optimalizaci sestavení plánu dle aktuálních priorit. 
 
Mezi východiska případové studie je moţné uvést: 

 existenci zvýšené poptávky o cca 20% ve volných dílech (poptávka pro výrobky 
dodávané na linku montáţe je omezena její kapacitou, která je naplněna), 

 omezené a „naplněné“ výrobní kapacity procesu, 

 plánování a rozvrhování výroby provozu Obrobna s podporou SW pro pokročilé 
plánování a rozvrhování (v ostatních částech řetězce není tento systém nasazen), 

 definované kompetence v řízení a plánování procesů s existencí funkčních autonomních 
týmů (TPM, 5S, KAIZEN,…). 

3.1.1 Plánování a řízení výrobních procesů provozu Kovárna 

Provoz Kovárny je sloţen z několika stupňů zpracování (výrobních operací) jejichţ prostřednictvím 
dochází k přeměně vstupního materiálu (ocelových bloků) na tepelně zpracované výkovky, jejichţ tvar a 
kvalita materiálu odpovídá parametrům poţadovaného výrobků. Zvolený reţim tepelného zpracování, 
rozměrové a hmotnostní parametry výkovků charakterizuje kovací postup. Vstupní materiál dělený na 
délku je nahříván v krokové peci a následně kován do stanoveného tvaru na kovacím lise. Výkovky jsou 
po označení a zarovnání konců tepelně zpracovány (ve dvou pecích tepelného zpracování a kalicích 
lázních), vyrovnány na rovnacím lise, otryskány a po odebrání zkoušek a ověření kvality materiálu 
připraveny ke vstupu do procesu obrábění. Schéma provozu je uvedeno na obrázku 9. 
 
Doprava a manipulace mezi jednotlivými výrobními uzly provozu Kovárna je zajištěna pomocí soustavy 
automatických válečkových dopravníků, krokových manipulátorů a chladníků. Pro uskladnění ucelených 
taveb (rozpracované výroby) slouţí skladovací boxy. Vzhledem k prostorovým omezením provozu je 
část skladovacích kapacit umístěna na venkovních plochách. K přesunu výkovků na tryskání a třídící 
dopravník před vstupem na obrábění i k obsluze skladovacích kapacit je pouţívána jeřábová doprava. 
Pro obsluhu venkovních skládek pak převáţecí vůz a venkovní mostový jeřáb. 
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Obr. 9 Schéma provozu Kovárna 
 

Plánování a řízení procesu kování a tepelného zpracování výkovků je zaloţeno na následujících 
podmínkách: 

 

 Východiskem sestavení měsíčního plánu tratě (sestaven na základě obchodního plánu a 
stavu zásob), který je základním dokumentem pro plánování procesu, je fronta poţadavků, 
která je vytvořena na základě poţadovaných termínů plnění objednávek zákazníků a 
průběţných dob výroby finálních produktů (produkt, který je na základě objednávky 
zaplánován prochází celým dodavatelským řetězcem, kování a tepelné zpracování výkovků 
jsou jeho prvním článkem). 

 

 Z této fronty jsou na základě nejpozději přípustného začátku kování sestavovány měsíční 
plány (tak, aby byl v závislosti na průběţné době výroby splněn poţadovaný termín plnění 
objednávky). Objem plánovaných poţadavků je v souladu s kapacitním omezením výkonu 
kovárny. Tyto poţadavky jsou do operativních plánů zapracovávány na základě stavu 
materiálu na skladě, plánovaného termínu vstupu zakázky do procesu (seřazení poţadavků 
v závislosti na nejpozději moţném vstupu výrobků do provozu Obrobna). 

 

 Souběţné vyuţití obou pecí tepelného zpracování je moţné pouze za podmínky shody 
kovacího předpisu (rozměrů výkovku) a totoţného typu tepelného zpracování výkovků nebo 
v případě, kdy výkovky tepelně zpracovávané v jedné z pecí není nutné rovnat. Souběţné 
vyuţití pecí bylo před realizací studie realizováno pouze ve velmi omezené míře. 

 

 Běţný sortiment výroby bývá v průběhu kalendářního měsíce tepelně zpracováván 
opakovaně (z důvodu minimalizace zásob rozpracované výroby). 

 

 Velikost efektivní dávky pro kování a tepelné zpracování výkovků je cca 80 ks. Menší 
výrobní dávky vedou ke sníţení vyuţití kovacího lisu z důvodu častých přestaveb. Všechny 
poţadavky, které nedosahují tohoto objemu v daném měsíci, jsou podrobeny analýze moţné 
kumulace poţadavků z fronty pro realizaci zakázek v dalších měsících (běţně pro 2-3 
následující měsíce, u velmi malých dávek s nízkým výskytem poptávky po daném typu 
výkovků aţ cca 6 měsíců s podmínkou uzavřené smlouvy na dodávky výrobků). Rozsah 
takto prováděné kumulace bývá obvykle omezen kapacitou provozu Kovárna a počtem 
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poţadavků na zahájení výroby v daném měsíci (tak, aby rozsahem kumulace nebyl ohroţen 
termín plnění poţadavků). 

 

 Tepelné zpracování výkovků v pecích je limitováno existencí jediného rovnacího lisu (v 
daném čase je moţné rovnat pouze jeden typ výkovku). Dalším omezením jsou přestavby 
pecí z důvodu přechodu na jiný teplotně časový reţim tepelného zpracování (teplota 
v pecích se v závislosti na teplotně časovém reţimu pohybuje od cca 520 do 880 °C, proto 

úprava teploty v peci znamená ztrátu jejího výkonu). 
 

 Přibliţně 20% výroby prochází při tepelném zpracování pecemi několikrát, a to v různých 
typech tepelného zpracování (normalizované ţíhání, podkritické ţíhání, kalení, popouštění).   

 
Vlastní organizace průběhu kování a tepelného zpracování výkovků byla před realizací studie 
v kompetenci pracovníků provozu. 
 
3.1.2 Plánování a řízení výrobních procesů provozu Obrobna 

Druhým článkem logistického řetězce, který navazuje na hutní druhovýrobu kování a tepelného 
zpracování výkovků, je provoz Obrobna. Na uvedený provoz jsou předávány výkovky po provedení 
materiálových zkoušek a uvolnění jednotlivých taveb zkušebnou. Na základě poţadavku zákazníka jsou 
pak pomocí stanovených technologických postupů soustruţení a broušení, případně dalších speciálních 
operací jako jsou válečkování, vrtání a molybdenování v kooperaci, výkovky zpracovány.  
 
Zařízení (stroje) jsou alokovaná ve výrobních uzlech rozmístěných v hlavním toku materiálu a jsou 
v převáţné míře obsluhována podvěsnými drahami a automatickými manipulátory. Doprava výrobků 
mezi jednotlivými uzly je zajištěna pomocí manipulace vysokozdviţnými vozíky a jeřáby. K uskladnění 
rozpracované výroby slouţí regály obsluhované vozíky a boxy pro skladování ucelených výrobních 
dávek obsluhované jeřáby. Z prostorových důvodů je část provozu umístěna v samostatné hale, kde 
jsou realizovány operace broušení, zkoušek a uvolnění vybraných typů volných dílů určených 
k adjustaci. 
 
Výrobkový mix je sloţen z různých typů výrobků vyráběných v malých a středně velkých výrobních 
dávkách (od kusu po stovky kusů v plánovacím období). Opakování výroby jednotlivých typů je závislé 
na poţadavcích zákazníka (poţadavky jsou rozloţeny v dávkách expedovaných v průběhu několika 
měsíců i let). Na základě náročnosti zpracování a poţadavků zákazníků na přesnost, úpravu povrchu a 
kvalitu materiálu je stanoven výrobní postup.  
 
U jednoduchých typů výrobků nedochází k opakování jednotlivých výrobních operací. Naopak u 
sloţitých výrobků představuje zpracování výkovku i několikanásobný průchod výrobku jednotlivými 
operacemi, coţ přináší vícesměrné materiálové toky i kolísání zatíţení jednotlivých výrobních uzlů. 
Délka zpracování jednotlivých typů výrobků v uzlech je různá. V závislosti na sloţitosti zpracování se 
pohybuje od řádu minut aţ po hodiny. V důsledku proměnlivého zatíţení jednotlivých zdrojů nejsou 
všechna zařízení obsazena nepřetrţitě. 
 
Závislost délky časů zpracování v jednotlivých výrobních uzlech procesu na zvoleném typu výrobku 
vede ke vzniku plovoucích úzkých míst (viz obr. 10). Z obrázku je zřejmé, ţe rozdíly v délce zpracování 
jednotlivých výrobků ve výrobních uzlech provozu Obrobna jsou významné a brání tak v obvyklém 
postupu vyvaţování kapacit výrobních zdrojů a ochraně výrobního uzlu s nejdelšími operačními časy 
zásobníkem (jak je to typické pro linkovou výrobu). 
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Obr. 10 Srovnání průměrných směnových výkonů jednotlivých uzlů provozu Obrobna při zpracování 
vybraných typů výrobků 

 
Rozmístění zařízení (strojů) sdruţených do výrobních uzlů a materiálové toky v rámci provozu Obrobna 
jsou v kontextu celého logistického řetězce znázorněny na obrázku 11. 
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Obr. 11 Schéma zařízení a výrobních uzlů v jednotlivých částech zkoumaného logistického řetězce 
 
Evidence a sledování výroby i stavu zařízení je zajištěno pomocí čárových kódů a reálný stav zařízení i 
zpracování zakázky je k dispozici prostřednictvím podnikového informačního systému.  
 
Kaţdý měsíc je sestaven měsíční obchodní plán, tj. souhrn zakázek s poţadovaným termínem plnění, 
které je nutné v průběhu měsíce dodat zákazníkovi ve formě volných dílů nebo dodat v průběhu měsíce 
na linku montáţe jako subdodávku dílů pro další výrobu. Termín dodání na linku montáţe vychází 
z operativních plánů linky. Měsíční obchodní plán nezahrnuje pouze plánovanou spotřebu tepelně 
zpracovaných výkovků z Kovárny, ale také vstup výroby z technologických kooperací a části polotovarů, 
které nejsou z důvodů kapacitních omezení produkovány Kovárnou (před realizací studie v převáţné 
míře materiál, který pokrýval vstupy pro provoz Obrobny v průběhu plánovaných odstávek). 
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3.1.3 Hodnocení dosavadního konceptu plánování a řízení  

Nastavení konceptu plánování a řízení výroby vycházelo z charakteru výrobního procesu. Poţadavkům 
z měsíčního obchodního plánu byla přiřazena priorita definovaná na základě výskytu výrobních skluzů 
(zpoţdění v realizaci výroby) a náročnosti zpracování jednotlivých typů výrobků. Prioritu v zaplánování 
měly nejnáročnější výrobky a směrem ke konci měsíce se náročnost vyráběných výrobků sniţovala. 
Zejména expedice volných dílů podléhala „syndromu konce měsíce“, kdy zatíţení adjustace bylo velmi 
nerovnoměrné. Tento koncept vycházel ze snahy o plnění měsíční hodnoty odbytu. V průběhu 
kalendářního měsíce rostla rozpracovaná výroba a na jeho konci docházelo ke kumulaci dokončení a 
expedice výrobků. Jednoduchá výroba v procesu „dostihla“ sloţitou, zaplánovanou na začátku měsíce. 
 
Před zahájením realizace případové studie došlo k enormnímu nárůstu poptávky zákazníků. Tento 
nárůst byl způsoben legislativní změnou, která zkrátila lhůtu pravidelných prohlídek v provozu 
pouţívaných výrobků logistického řetězce a rovněţ celkovou délku jejich ţivotnosti. Při stávajícím 
konceptu plánování a řízení procesů nebylo moţné na zvýšený objem poţadavků reagovat. Přesto 
došlo, v důsledku snahy o maximalizaci podílu společnosti na trhu, k navýšení objemu kontraktace a 
následnému  růstu skluzů v plnění poţadavků zákazníků. 
 
Vzhledem existenci potenciálu v navýšení disponibilní kapacity výrobních zdrojů v podobě významného 
podílu prostojů a časů potřebných k přestavbám a seřízení výrobních zařízení bylo rozhodnuto o 
důkladné analýze procesů v celém logistickém řetězci, identifikaci zásadních omezení a hledání řešení, 
která povedou ke zvýšení průchodu výrobků řetězcem bez nutnosti dodatečných investic do výrobních 
kapacit.   
 
3.1.4 Cíle realizace studie 

K hlavním cílům realizace nového konceptu plánování a řízení materiálového toku a zásob patřilo: 

 zprůchodnění zkoumaného logistického řetězce a zajištění objemu výroby odpovídajícího 
poptávce – navýšení disponibilní kapacity výroby o cca 20%, 

 dosaţení rovnoměrné a plynulé expedice výrobků a eliminace skluzů v dodávkách. 

V souladu s druhým krokem Goldrattova postupu neustálého zlepšování byla pozornost věnována 
opatřením nevyţadujícím dodatečné investice do výrobních kapacit jednotlivých částí řetězce. Bylo 
proto nutné vyhledat stávající omezení systému a navrhnout a implementovat soubor řešení z oblasti 
plánování a řízení výrobního procesu. Na základě vstupní analýzy disponibilních výrobních kapacit byla 
identifikována úzká místa jednotlivých článků řetězce: 

 provoz Kovárna: uzel tepelného zpracování výkovků, 

 provoz Obrobna: hrubování, hotovní soustruţení, 

 Adjustace: prostorová kapacita pro dosychání (omezení, které bylo způsobeno 
nerovnoměrným doběhem výroby z procesu obrábění – „syndrom konce měsíce“), 
v důsledku implementace dále popsaných opatření bylo omezení tohoto článku 
odstraněno. 

Před zahájením realizace studie byl limitujícím článkem kapacit logistického řetězce výkon provozu 
Kovárny. 
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Základními východisky pro realizaci stanovených cílů byly postupy a principy popsané v teoretické části 
práce. Zejména pak postupy segmentace a zpracování analýz zásob a materiálových toků a základních 
pět kroků neustálého zlepšování procesů podle TOC.  
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3.2 Fáze přípravy podpůrných modelů a metodických postupů 

Přípravná část realizace vycházela z aplikace následujících principů: 
 

 podrobná analýza procesů podporuje správná a efektivní rozhodnutí, 

 vícekriteriální hodnocení zvolených parametrů, které ovlivňují kapacitu jednotlivých procesů a 
jejich částí (výkony zařízení, jejich dostupnost, obsazení, stupeň vyuţití kapacit, vazby na 
předcházející a následná zařízení), 

 identifikace omezení, která jsou prioritní vzhledem k výslednému průchodu jednotlivých procesů 
a celého řetězce, 

 identifikace a analýza zdrojů neproduktivity, prostojů a omezení dostupnosti úzkých míst s cílem 
nalézt moţnosti zprůchodnění logistického řetězce. 

 
V rámci této fáze byly postupně realizovány kroky, které vedly k identifikaci výrobních procesů a 
materiálových toků jednotlivých článků zkoumaného logistického řetězce, včetně jeho vazeb na okolí. 
Vzhledem k potřebám získání přehledu o dostupných kapacitách a jejich omezení v rámci celého 
řetězce byly sestaveny statické bilanční modely kapacit a v případě provozu Kovárna i dynamický model 
procesů kování, tepelného zpracování a kalení výkovků. 
 
Součástí přípravné fáze byla také identifikace struktury výrobkového mixu a jeho segmentace na 
základě zvolených kritérií. Souběţně s těmito kroky bylo analyzováno časové vyuţití jednotlivých 
výrobních zdrojů (sledovány délky časů zpracování a prostojů v závislosti na vyráběném sortimentu).       
   
Výsledkem uvedených kroků byla tvorba podpůrných modelů a metodických postupů pro následnou fázi 
návrhu nového konceptu plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob. Uvedené nástroje jsou 
v textu rozděleny následujícím způsobem: 
 

1 Nástroje určené pro analýzu a návrh opatření pro oblast hutní druhovýroby – dynamický model 
výrobních procesů provozu Kovárna a metodický postup pro vícekriteriální analýzu a klasifikaci 
zásob výkovků. 

2 Postupy pro analýzu a návrh řešení v prostředí navazující strojírenské výroby – metodický 
postup pro analýzu časového vyuţití zařízení a metodický postup segmentace výrobkového 
mixu provozu Obrobna. 

3 Bilanční modely výrobních kapacit celého zkoumaného logistického řetězce. 
 
3.2.1 Dynamický model výrobních procesů provozu Kovárna 

Vzhledem k tomu, ţe byl za článek, který omezuje celý zkoumaný logistický řetězec vstupně 
identifikován provoz Kovárna, byl k jeho detailní analýze a následnému prověření moţných opatření, 
vedoucích ke zvýšení jeho propustnosti, vytvořen počítačový model procesů kování, tepelného 
zpracování a kalení výkovků. Ke tvorbě modelu byl pouţit nástroj pro dynamickou simulaci procesů 
WITNESS 2007.  
 
Dynamický model obsahuje jako vstupní prvek výrobní uzel kování výkovků na kovacím lisu, které 
generuje výrobní zakázky (výkovky) v předem dané struktuře a frekvenci. Následuje průchod uzly 
upalování čel, raţení výkovků, jejich chladnutí na chladníku a vstupu do pecí pro tepelné zpracování, 
chladnutí výkovků, jejich rovnání a případné kalení a výstupu na třídící dopravník před tryskáním. 
Průchod výkovků a jejich pořadí v jednotlivých výrobních uzlech respektuje platné technologické 
postupy tepelného zpracování.   
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Potřebná data o průchodu výkovků zkoumaným provozem byla získána z vnitropodnikového 
informačního systému společnosti, fyzických záznamů vedených pracovníky provozu a náměry délky 
operačních časů. Důleţitým podkladem byly zejména údaje o vykovaných kusech na kovacím lisu a 
jejich průchod pecemi tepelného zpracování. Data za sledované období byla seskupena dle 
technologických postupů tepelného zpracování a rozměrů výkovků. K takto vzniklým skupinám byly 
statickým výpočtem přiřazeny minimální, maximální a průměrné časy trvání jednotlivých 
technologických operací. 
 
Celkem bylo zpracováno 39.329 záznamů o kování a tepelném zpracování výkovků za sledované 
období. Do modelu byla také v rámci vstupních parametrů procesu zakomponována data ze záznamů o 
poruchách, délkách trvání přestaveb pecí a seřízení rovnacího lisu, délkách náhřevu, přípravných 
směnách a dalších časech omezujících dostupnost jednotlivých výrobních uzlů tak, aby odpovídala 
skutečnému průběhu provozu ve sledovaném období. 
 
Na základě získaných dat o dobách pobytu v pecích, náhřevových křivkách, počtech pozic jednotlivých 
dopravníků a chladníků, teplotách zpracování, průchodu pecemi, délkách kování, kovacích předpisech a 
technologii zpracování jednotlivých kovacích postupů a typů tepelného zpracování, teplotně-časových 
reţimech, struktuře výroby za sledované období, aktualizovaném layoutu a diskusí s pracovníky 
provozu byl vytvořen soubor parametrů pro sestavení simulačního modelu současného stavu provozu, 
včetně jeho variant odvozených od moţných technologických, prostorových a technických úprav. Tímto 
způsobem vznikl modifikovaný model, připravený pro detailní analýzu současného stavu a testování 
dostupných moţností budoucího řešení kovárenského provozu. Ukázka vytvořeného dynamického 
simulačního modelu je uvedena na obrázku 12. 
 

 
 

Obr. 12 Simulační model provozu Kovárna v prostředí nástroje pro dynamickou simulaci procesů 
Witness 2007  

 
Vstupem do modelu je vţdy výroba odpovídající struktuře a objemu výroby ve sledovaném období. 
Délka zpracování respektuje stanovené operační časy pro jednotlivé typy tepelného zpracování výkovků 
a teplotně-časové reţimy. Způsob manipulace se zpracovávanými kusy odpovídají skutečně 
naměřeným délkám operačních časů v provoze.  
 
Detailní analýza současného stavu (rok 2009) průchodností jednotlivých výrobních uzlů prokázala, ţe 
bylo úzkým místem provozu tepelné zpracování výkovků v pecích (viz obr 13), zejména v návaznosti na 
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jejich průchod rovnacím lisem a propojení jednotlivých technologických uzlů dopravníky. Hlavním 
důvodem je skutečnost, ţe provoz Kovárny byl původně dimenzován pro zpracování velkých dávek 
výkovků s jednoduchým postupem tepelného zpracování, skládajícího se převáţně z normalizovaného 
ţíhání výkovků. Historicky se však změna výrobního sortimentu a zvýšená poptávka po sloţitých 
výrobcích s vysokou přidanou hodnotou a realizací v malých výrobních dávkách projevila také ve změně 
struktury výroby provozu. Jeho původní dimenzování a prostorové řešení však těmto novým 
poţadavkům neodpovídalo. Kritickým místem provozu bylo umístění a způsob zpracování a průchodů 
výkovků přes rovnací lis, alokovaný na výstupu z obou pecí tepelného zpracování. Ten omezoval 
moţný výstup z obou pecí pouze na jeden druh výkovků, které musely být po tepelném zpracování 
rovnány. Při souběţném tepelném zpracování různých výkovků v obou pecích by totiţ bylo nutné 
rovnací lis neustále seřizovat. Toto omezení představovalo v dosavadním způsobu plánování a řízení 
procesu úzké místo, které bylo nutné pro uspokojení zvýšeného objemu poţadavků zákazníků odstranit. 
 

 
 

Obr 13 Graf stupně vyuţití výrobních uzlů provozu Kovárna 
 
Vzhledem k prostorovému omezení procesu a pouţití automatického způsobu dopravy pro manipulaci a 
dopravu výkovků přes uzel tepelného zpracování a rovnání byla výrazně omezena tvorba ochranných 
zásobníků před úzkými místy procesu (zvýšení nároků na několikanásobnou manipulaci jeřábem a 
uskladnění mimo prostor provozu za pomocí převáţecích vozů). Bylo proto nutné navrhnout postup 
zprůchodnění úzkých míst. V zásadě bylo moţno volit mezi dvěma typy opatření: 
 

1. změny v plánování a řízení procesu, 

2. investice do změny technologického způsobu tepelného zpracování.  

V souladu se zaměřením práce bude v další části pozornost věnována první z uvedených skupin 
opatření. 
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3.2.2 Metodický postup pro vícekriteriální analýzu a klasifikaci zásob výkovků 

Jedním z nástrojů pro klasifikaci, optimalizaci, plánování a řízení materiálových toků a zásob v hutních 
podnicích je zpracování vícekriteriální analýzy zásob a vizualizace jejích výstupů prostřednictvím 
maticové struktury. Ucelený pohled na strukturu zásob, zejména ve velkých podnikových systémem 
s velmi početnou a rozmanitou strukturou portfolia zásob (jejichţ reprezentantem jsou hutní a 
strojírenské podnikové komplexy), s moţností přistupovat k jednotlivým skupinám poloţek 
diferencovaně, můţe být jedním z efektivních nástrojů pro proces neustálého zdokonalování a 
hodnocení stavu a struktury zásob. Vzhledem ke specifickému charakteru procesů hutní výroby a 
těţkého strojírenství [44, 77] je nutné v závislosti na typu analyzovaných poloţek správně zvolit kritéria 
analýzy zásob a parametry jejich zpracování. Dalším stupněm ve vyuţití výstupů analýz zásob můţe být 
jejich pouţití jako jednoho z moţných parametrů při segmentaci výrobkového portfolia v oblasti řízení a 
organizace materiálových toků. Pokud jsou například na základě zpracování analýzy zásob 
identifikovány poloţky s trvalou a významnou spotřebou, lze zásoby těchto poloţek vhodně alokovat 
v toku materiálu nebo vyuţít pro střednědobé a dlouhodobé bilancování i optimalizaci vyuţití kapacit.  
 
Na základě zkušeností autora s plánováním a řízením materiálových toků a zásob v podnicích hutního 
odvětví a odvětví těţkého strojírenství vznikl návrh vícekriteriální analýzy a klasifikace zásob [37] 
zaloţený na kombinaci dvou základních a 2 doplňkových kritérií. Jako základní kritéria byla zvolena: 
 

1. Obrátka zásob – k jejímu stanovení lze doporučit FSN analýzu [6, 29, 43]. Pro rozdělení 
poloţek do skupin „rychle“ (F), „středně“ (S) a „nízko“ (N) obrátkové lze pouţít Paretovo 
pravidlo, tj. do skupiny F zařadit 20% poloţek s nejvyšší obrátkovostí. K analýze se vyuţívá 
průměrná výše obrátky, vypočtená z obrátek jednotlivých analyzovaných období. 

2. Výskyt potřeby (výdeje poloţky ze skladu) – hodnotu tohoto kritéria je vhodné stanovit ve formě 
procentuálního podílu počtu období s výskytem potřeby a celkového počtu analyzovaných 
období. Rozdělení poloţek je moţné provést do tří skupin stejné velikosti. 

 
Hutnictví a strojírenství je charakteristické vysokou materiálovou náročností výroby (např. v hutních 
podnicích představují materiálové náklady aţ 80% celkových nákladů). Tato skutečnosti vede ke snaze 
o neustálé zefektivňování jejich řízení. Základním ukazatelem, který se k tomuto účelu v těchto 
podnicích vyuţívá, je obrátka zásob vyjadřující poměr průměrné výše a průměrné spotřeby zásob. 
Cílem je dosáhnout dostatečně rychlé obrátky zásob, která však nebude na úkor výskytu jejich 
nedostatku. 
 
I rychloobrátkové poloţky zásob však nemusejí být pro podnik atraktivní, pokud vykazují nízký výskyt 
potřeby. Proto byl jako druhé základní kritérium pouţit výskyt potřeby. Ten rovněţ upozorňuje na 
poloţky, které jsou udrţovány v zásobách zbytečně (skladové „leţáky“). 
 
Za doplňková kritéria byla zvolena: 
 

1. Celková potřeba zásob – stanoví se pomocí ABC analýzy (blíţe například [4, 71]). Jako 
kritérium klasifikace je vhodné pouţít hodnotu zásob vydaných ze skladu za všechna 
analyzovaná období. 

2. Frekvence potřeby (výdeje poloţky ze skladu) – uvedené kritérium se vyjadřuje v podobě 
absolutní četnosti výdejů. Hraniční hodnotu pro klasifikaci poloţek do skupin lze vstupně 
doporučit ve výši 20 výdejů za analyzované období, tj. do skupiny s nejvyšší frekvencí potřeby 
jsou zařazovány poloţky, u nichţ došlo k více neţ 20 výdejům. Uvedenou hodnotu je nutné 
přizpůsobit konkrétním podmínkám zkoumaného procesu. K analýze se vyuţívá průměrná 
frekvence výdejů, vypočtená z frekvencí jednotlivých analyzovaných období. 
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Celková potřeba zásob zohledňuje náklady spojené s jejich udrţováním (zejména vázanost kapitálu 
v zásobách) a umoţňuje tak identifikaci poloţek, kterým by měla být při řízení zásob věnována zvýšená 
pozornost. Frekvence potřeby umoţňuje zohlednit náročnost jednotlivých poloţek na manipulace a 
následně optimalizovat umístění zásoby v prostorách skladu nebo v logistickém řetězci. 
 
Délku analyzovaných období je nutno zvolit na základě dostupnosti vstupních údajů a jejich charakteru. 
V hutních a strojírenských podnicích je obvykle vhodnou délkou kalendářní měsíc. 
 
Kombinací zvolených kritérií vzniká matice uvedená na obrázku 14. Např. řádek „FA“ zahrnuje poloţky 
s rychlou obrátkou a vysokou hodnotou výdejů. Sloupec „67-100%, 20+“ obsahuje poloţky, u kterých 
byla zaznamenána potřeba v 67 aţ 100 % analyzovaných období (například za předpokladu, ţe je 
analýza prováděná pro 12 měsíců a k výskytu potřeby došlo v 10 z nich, je hodnota tohoto parametru 
rovna 83,33%), přičemţ frekvence potřeby (průměrný počet výdejů ze skladu za měsíc) byla větší neţ 
20. V jednotlivých polích matice je vhodné uvést počet poloţek nebo jejich procentuální podíl na 
celkovém počtu analyzovaných poloţek, který odpovídá příslušné kombinaci hodnot jednotlivých kritérií.  
  

 
 

Obr. 14 Matice vícekriteriální analýzy a klasifikace zásob 
 

Navrţená matice byla aplikována pro vícekriteriální analýzu a klasifikaci zásob výkovků. Vstupními údaji 
byly hodnoty stavu a pohybu zásob provozu Kovárna v průběhu jednoho kalendářního roku. Poloţka 
zásob je představována výkovkem s jedinečným kovacím postupem (rozměrové parametry výkovku a 
teplotně-časový reţim jeho tepelného zpracování jsou totoţné). Výstupy aplikace jsou uvedeny na 
obrázku 15 a 16. Celkově bylo analyzováno 200 poloţek výkovků. Pouze malý podíl (cca 7%) poloţek 
lze zařadit do skupiny rychloobrátkových materiálů s atraktivní potřebou. Převáţná část sortimentu (cca 
66%) vykazuje kolísavou potřebu. Téměř polovina poloţek (cca 48%) patří mezi nízkoobrátkové 
poloţky.  
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Obr. 15 Výstup vícekriteriální analýzy a klasifikace zásob provozu Kovárna (počet ks)  
 

 
 

Obr. 16 Výstup vícekriteriální analýzy a klasifikace zásob provozu Kovárna (%) 
  

Získané výstupy bylo moţné vyuţít ke změnám konceptu plánování a řízení provozu Kovárna, které 
jsou blíţe specifikovány v kapitole věnované fázi návrhu. 
 
3.2.3 Metodický postup pro analýzu časového využití zařízení provozu Obrobna 

Zkoumaný proces je charakteristický zakázkovou výrobou s různě dlouhými časy zpracování v 
jednotlivých výrobních uzlech (viz obr. 10v kapitole 3.1.2) a opakovaným zpracováním některých 
výrobků ve vybraných uzlech (vícesměrné materiálové toky, různý počet operací v uzlech potřebný 
k realizaci plánovaného objemu výroby). V jednotlivých plánovacích obdobích jsou navíc struktura a 
plánovaný objem výroby odlišné (opakovatelnost sestaveného plánu a na něj provedené vybalancování 
kapacit výroby se blíţí nule). Z uvedených důvodů je výrazně omezena moţnost taktování zařízení a 
výrobních uzlů a dochází, zejména v provozu Obrobna, k výskytu plovoucích úzkých míst (měnících 
svou polohu v závislosti na aktuální struktuře a objemu výrobního sortimentu). Proto bylo nutné vytvořit 
metodický postup pro analýzu časového vyuţití výrobních zařízení. 
 
Navrţená analýza časového vyuţití vychází z rozdělení nominálního časového fondu zařízení do pěti 
základních sloţek (viz obr. 17): 
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A … čas zpracování (norma zpracování zahrnuta v THN),  
B … čas přípravy a seřízení, výměny nástrojů,  
C … poruchy a odstávky, neobsazení zařízení, plánované opravy, čištění, preventivní údrţba,  
D … čas manipulačních a dopravních operací – doba (zahrnut v THN), 
E … blokování chodu zařízení (způsobená vazbou na jiné zařízení nebo manipulaci a dopravu). 
 

 

 
 

Obr. 17 Schéma sloţek nominálního časového fondu zařízení 
 

Součet sloţek B aţ E představuje potenciál pro zrychlení toku výrobků zařízením a následně zvýšení 
celkové propustnosti a kapacity zkoumaného logistického řetězce. Vzhledem k tomu, ţe je disertační 
práce orientována na hledání opatření v oblasti plánování a řízení výroby, je čas zpracování (sloţka A) 
pro potřeby dalších analýz a návrhů povaţován za neovlivnitelný. 
 
Obecně je moţné snahy o zkrácení neproduktivních částí nominálního pracovního fondu zařízení 
vyjádřit jako boj proti prostojům, neproduktivitě a zavedení kroků vedoucích ke zvýšení dostupnosti 
zařízení nebo výrobního uzlu. Tyto obvykle zahrnují: 
 

 zkrácení délky periodických prostojů – přestaveb, seřízení a výměn nástrojů (např. 
agregací výrobních zakázek do dávek nebo aplikací techniky SMED [70]), 

 redukce neproduktivních časů v taktu zařízení (např. změna způsobu manipulace, 
omezení závislosti na jiném zařízení), 

 optimalizace procesů zavedením metod průmyslového inţenýrství (např. 5S, TPM nebo  
KAIZEN), 

 zvýšení obsazení zařízení, 

 změna interních pravidel plánování a řízení výroby – zajištění stability procesu, plynulý 
materiálový tok, dostatečný přísun materiálu, definice pravidel k maximalizaci výkonu, 
vhodně dimenzovaný ochranný zásobník před případnými ztrátami výkonu.  

 
Uvedené sloţky nominálního času nejsou totoţné s pravidelným vykazováním produktivity a sledováním 
prostojů jednotlivých zařízení ve zkoumaných procesech. Například sloţky „D“ a „E“ jsou zahrnuty ve 
výrobním čase zařízení a jsou i součástí normy zpracování. Přesto jsou z pohledu plánování a řízení 
procesu na daném zařízení do určité míry ovlivnitelné. 
 
K základním zdrojům informací, které slouţily jako podklad pro aplikaci uvedené analýzy, patřily 
následující údaje: 
 

 technologické postupy výroby, 

 kapacity jednotlivých výrobních uzlů a jejich obsazení pracovníky, 

 skutečně dosahované a normované výkony zařízení, 
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 kapacity dopravníků a manipulátorů a délky obsluhy zařízení při výměnách zpracovaných 
kusů, 

 délky operačních časů (THN, výsledky měření v provozu, výstupy analýzy softwarových 
záznamů a videozáznamů stavu zařízení), 

 výsledky analýzy stavu zařízení (obsazení, aktivní provoz, prostoje, poruchy) s důrazem 
na identifikaci příčin ztrátových časů (získané z podnikového informačního systému), 

 zkušenosti pracovníků obsluhy. 
 
Konkrétní hodnoty podílu jednotlivých sloţek nominálního času pro vybrané zařízení provozu Obrobna 
(potenciální plovoucí úzké místo) jsou uvedeny na obrázku 18. Z uvedených hodnot vyplývá, ţe 
existoval aţ třetinový potenciál navýšení stupně vyuţití výrobní kapacity tohoto zařízení (na hodnoty 85-
90% produktivního vyuţití celkového času, kdy takto dosaţené hodnoty jsou v odborné literatuře 
povaţovány za výsledek úspěšné implementace zprůchodňování úzkých míst v dlouhodobém 
hodnocení). 
 

 
 

Obr. 18 Graf podílu sloţek nominálního času vybraného zařízení provozu Obrobna 
 
Navrţený postup byl aplikován pro analýzu současného stavu vyuţití zařízení a jednotlivých výrobních 
uzlů provozu Obrobna, určení potenciálu zprůchodnění plovoucích úzkých míst a vymezení příčin 
vzniku neproduktivních časů. Byly identifikovány zejména ztráty vznikající v důsledku neuvolnění 
materiálu do výroby bez náhrady, poruch zařízení a manipulace, nestability plánu, neobsazení zdrojů 
s vysokým stupněm vyuţití, chybějících nástrojů a měřidel, nevyjasněné a nepřipravené technologie 
výroby nových typů, nedodrţování určeného pořadí realizace výrobků. 
 
Postup byl rovněţ aplikován pro vyhodnocení dopadů uvaţovaných a skutečně přijatých opatření 
vedoucích ke zprůchodnění provozu Obrobna. 
 
3.2.4 Metodický postup segmentace výrobkového mixu provozu Obrobna 

Cílem segmentace výrobkového mixu provozu Obrobna bylo rozdělit všechny výrobky do skupin, které 
by pouţívaly pro plánování a řízení materiálového toku odlišná pravidla. Mezi běţně pouţívané 
parametry segmentace výrobkového mixu patří technologie výroby a podíl daného výrobku na celkovém 
objemu výroby [39]. Vzhledem k výskytu plovoucích úzkých míst a sloţitosti výrobních toků provozu 
Obrobna bylo nutné tyto parametry doplnit také o parametr počtu průchodů výrobku jednotlivými 
výrobními uzly (viz tab. 1) a parametr délky zpracování (viz tab. 2). Na základě uvedených kritérií bylo 
moţné vymezit tři výrobkové skupiny: 
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1. „Jednoduchá výroba“ – segment výrobků s jednoduchou technologií výroby, jediným 
průchodem všemi výrobními uzly a poměrně rovnoměrnými časy zpracování v jednotlivých 
uzlech. V tabulce 1 a 2 jsou tyto výrobky označeny zeleně. 

2. „Středně sloţitá výroba“ – výrobky s jednoduchou technologií výroby, jediným průchodem 
všemi výrobními uzly, ale relativně nerovnoměrnými časy zpracování. V tabulce 1 a 2 jsou to 
výrobky označené ţlutě. 

3. „Sloţitá výroba“ – segment výrobků, jejichţ zpracování vyţaduje speciální technologii, 
několikanásobné průchody některými z pracovních uzlů a výrazně nerovnoměrné časy 
zpracování. V tabulce 1 a 2 jsou tyto výrobky označeny červeně. 

 
Vlastní postup segmentace lze rozdělit do následujících kroků: 
 

1. Zařazení výrobků vyţadujících průchod speciálními výrobními uzly (operacemi, které nepatří 
mezi běţně realizované operace) do segmentu „sloţitá výroba“ – k takovým uzlům patří 
všechna pracoviště kooperace, válečkování, opracování čel 3 a broušení 3 – 8 (viz obr. 11 
schéma provozu Obrobna v popisu procesu). Příkladem je výrobek XY 0003 z tabulky1. 

2. Začlenění výrobků s několikanásobným průchodem přes některé ze standardních výrobních 
uzlů (realizujícím běţné výrobní operace) do skupiny „sloţitá výroba“. Provádí se ze zbývajícího 
souboru výrobků. Příkladem je výrobek XY 0002 z tabulky1. 

3. Zařazení výrobků s časy zpracování výrazně delšími neţ je průměr těchto časů ve standardních 
výrobních uzlech s jediným průchodem výrobku (tyto operace sniţují vyuţití ostatních výrobních 
uzlů). Opět se provádí ze zbývajícího souboru výrobků. Hranice pro zařazení výrobků mezi 
„sloţitou výrobu“ není dána fixně, ale závisí na individuálním posouzení jednotlivých případů. 
Příkladem je výrobek XY 0008 z tabulky 2. 

4. Rozdělení ostatních výrobků do zbývajících dvou segmentů podle rovnoměrnosti doby trvání 
operací, přičemţ segment „jednoduché výroby“ zahrnuje výrobky s relativně vysokou 
rovnoměrností časů zpracování v jednotlivých výrobních uzlech (viz výrobek XY 0004 z tabulky 
2). Příkladem výrobku zařazeného do segmentu „středně sloţité výroby“ je výrobek XY 0001 
z tabulky 2. Hranice pro zařazení výrobků do obou skupin opět závisí na individuálním 
posouzení jednotlivých případů. 

5. Pokud některý z výrobků zařazených do skupiny „sloţité výroby“ vykazuje důvody zařazení do 
této skupiny aţ v části materiálového toku za posledním potenciálním výskytem úzkého místa 
procesu, je přeřazen do segmentu „středně sloţité výroby“ (výrobek XY 0010 z tabulky 2). 

 
Tab. 1 Přehled počtu zpracování vybraných výrobků ve výrobních uzlech provozu Obrobna 

 

 
Zelená barva – jednoduchá výroba; Ţlutá barva – středně sloţitá výroba; Červená barva – sloţitá výroba 
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Tab. 2 Délky normovaného času zpracování vybraných výrobků ve výrobních uzlech provozu Obrobna 
 

 
Zelená barva – jednoduchá výroba; Ţlutá barva – středně sloţitá výroba; Červená barva – sloţitá výroba 

 
Z analýzy podílu jednotlivých segmentů výrobkového portfolia na celkovém objemu výroby provozu 
Obrobna provedené za období 12 měsíců byl zjištěn podíl jednotlivých skupin výrobků. Výrobky 
zařazené do skupiny „jednoduché výroby“ (označeny zeleně) představovaly cca 25 aţ 35% podíl na 
celkovém počtu výrobků. „Sloţitá výroba“ (červeně označené výrobky) představovala cca 50 aţ 65% a 
„středně sloţitá výroba“ (ţlutě označené výrobky) 5 aţ 15% podíl na celkovém počtu vyráběných typů 
ve sledovaném období. 
 
3.2.5 Bilanční modely výrobních kapacit  

K průběţnému sledování a hodnocení stupně vyuţití kapacit výrobních zdrojů a měření disponibilního 
průtoku jednotlivých článků řetězce byly sestaveny bilanční modely kapacit. 
 
Pro bilancování výrobních kapacit je moţné vyuţít speciální softwarové nástroje (např. software pro 
pokročilé plánování nebo dynamickou simulaci procesů). Z důvodu časové náročnosti aplikace 
uvedených nástrojů, nutnosti nastavení potřeby obsazení výrobních uzlů a zásobníků před jednotlivými 
uzly a také vzhledem k měnícímu se vytíţení jednotlivých zdrojů a „putování“ úzkých míst provozem 
v souvislosti s plánovanou strukturou a objemem výroby (měsíční plány prodeje) byly pro sledování 
stupně vyuţití jednotlivých výrobních uzlů sestaveny bilanční statické modely v prostředí MS EXCEL.  
 
Navrţeny byly bilanční modely provozů Kovárna (kovárenské části a tepelného zpracování), Obrobna a 
Adjustace. Tyto statické bilanční modely nahrazují funkcionalitu modulu bilancování kapacit obsaţenou 
v APS pro části logistického řetězce, ve kterých nebyl APS implementován, tj. provoz Kovárna a 
Adjustace. Pro provoz Obrobna (kde jiţ bylo APS nasazeno) byl model vytvořen z důvodu odlišného 
nastavení priorit plánování výroby v APS, které odpovídalo původnímu konceptu plánování a řízení 
výroby. 
 
Bilanční modely umoţňují kontrolu a sledování vyuţití kapacit pro plánovaný objem výroby (limitů 
výkonu jednotlivých článků zkoumaného logistického řetězce). Jejich výstupy jsou podkladem pro: 
 

 průběţné hodnocení výskytu proměnlivých úzkých míst a omezení průtoku jednotlivých 
článků řetězce, 

 kontrolu vyuţití kapacit, optimalizaci výkonu a obsazení výrobních uzlů, 

 sestavování výrobních rozvrhů realizace zakázek, 
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 řízení ochranných zásobníků mezi jednotlivými výrobními uzly, 

 kumulaci výroby do výrobních dávek, 

 uvolnění materiálu, 

 řízení skladu před vstupem výrobků do provozu Obrobna, 

 stanovení potřeb kapacit pro výrobu v kooperacích.  
 
Bilanční modely jsou sestaveny na základě konkretizace základních vztahů a pravidel stanovení výrobní 
kapacity, uvedených v kapitole 2.1.5, pro podmínky jednotlivých výrobních procesů. Celkový čas 
potřebný k realizaci plánovaného objemu a struktury výroby na jednotlivých výrobních zdrojích a 
disponibilní čas jejich obsazení v průběhu období identifikují volnou kapacitu nevytíţených výrobních 
uzlů a výskyt úzkých míst procesu. V přílohách 2 aţ 5 jsou uvedeny ukázky modelů jednotlivých částí 
zkoumaného logistického řetězce. 
 

Příklady výstupů z pravidelně zpracovávané bilance provozu Obrobna jsou uvedeny na obrázcích 19 a 
20. Z uvedených údajů je moţné identifikovat zatíţení jednotlivých výrobních uzlů při realizaci 
plánované výroby v daném období a jejich plánovaný stupeň vyuţití.  
   

 
 

Obr. 19 Graf časů potřebných pro zpracování výrobků a seřízení při přestavbách v provozu Obrobna  
(v hodinách) 

 

 
Obr. 20 Grafické vyjádření stupně vyuţití výrobních uzlů provozu Obrobna 
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3.3 Fáze návrhu nového konceptu plánování a řízení výrobních procesů 

V následující části práce jsou uvedeny principy, na kterých byl zaloţen nový koncept plánování a řízení 
výroby jednotlivých částí zkoumaného logistického řetězce. Fáze návrhu popisuje rozdíly mezi 
původním a novým konceptem a také pravidla, na základě kterých je nový koncept realizován 
v provozní praxi. Autor přibliţuje postup segmentace výrobkového mixu, pomocí kterého omezuje 
přesun úzkých míst v procesech, definuje tzv. výrobní linie a postupy jejich plánování a řízení, uvádí 
podmínky, které umoţňují jejich efektivní implementaci, včetně postupů pro nastavení ochranných 
zásobníků před plovoucími úzkými místy. 
 
3.3.1 Principy nového konceptu plánování a řízení výrobních procesů 

Jak bylo uvedeno výše, hlavním cílem studie bylo zprůchodnění zkoumaného logistického řetězce tak, 
aby došlo k navýšení jeho disponibilní kapacity a zrovnoměrnění expedice hotových výrobků. Jako 
základní problém, který brání dosaţení uvedené cíle, byl identifikován výskyt plovoucích úzkých míst 
v jednotlivých částech řetězce. Vzhledem k velkému počtu těchto míst by bylo prakticky nemoţné (díky 
prostorovému omezení a neúměrnému prodlouţení průběţné doby výroby) ochránit kaţdé z nich. 
V takové situaci je jediným východiskem omezit jejich počet na minimum a zbývající úzká místa 
zafixovat a účinně ochránit. 
 
Počet plovoucích úzkých míst klesá se zvyšováním hromadnosti výroby. Hromadná výroba navíc 
umoţňuje zvýšit rovnoměrnost vytíţení jednotlivých výrobních zdrojů, zvýšit plynulost materiálových 
toků, sníţit čas potřebný pro přestavby a seřízení, omezit vznik neshodné výroby a další zdroje plýtvání. 
 
Zkoumaný logistický řetězec je však charakteristický velkým rozsahem výrobního sortimentu. Zdánlivě 
tedy nelze nalézt dostatečný objem výrobků s totoţnými parametry potřebnými ke zhromadnění výroby 
v celé jeho délce. V průběhu přípravné fáze však byl, díky realizované segmentaci výrobkového 
portfolia, vysledován potenciál pro zhromadnění výroby v dílčích částech řetězce. 
 
Na základě výsledků vícekriteriální analýzy a klasifikace zásob výkovků (viz kapitola 3.2.2) byla 
identifikována skupina rychloobrátkových poloţek s atraktivní potřebou („F;67-100%“). Uvedená skupina 
sice zahrnuje pouze cca 7% poloţek celého výrobního sortimentu, které se však podílejí cca  55 - 60% 
na celkovém objemu výroby. Lze konstatovat, ţe uvedená skupina představuje dostatečný potenciál pro 
aplikaci prvků hromadné výroby provozu Kovárna. 
 
Obdobné výsledky prokázala segmentace výroby provozu Obrobna (3.2.4). Zde byl identifikován 
segment „jednoduché výroby“, který zahrnuje řádově jednu třetinu všech vyráběných poloţek, 
podílejících se na objemu výroby cca 65 – 75%. 
 
Aby bylo moţné uvedeného potenciálu vyuţít, byl autorem zaveden pojem „výrobní linie“: 
 
Výrobní linii představuje časově nebo prostorově vymezená výrobní kapacita pro kumulovanou 
realizaci segmentu výrobků s vysokým potenciálem hromadnosti výroby. 
 
Prostorově vymezenou kapacitu lze definovat jako soubor výrobních zdrojů, které jsou určeny výhradně 
pro zpracování „hromadného“ segmentu výrobků. Naopak časově vymezená kapacita znamená, ţe 
zpracování uvedeného segmentu probíhá na určitém výrobním zdroji pouze omezený čas. Po zbývající 
dobu probíhá výroba ostatního sortimentu. 
 
Cílem vytváření a řízení výrobních linií je rozdělit materiálový tok do dvou skupin: 
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1. „rychlé výrobní linie“ – materiálový tok představovaný zpracováním segmentů výrobků 

vykazujících hromadný charakter výroby, 
2. „pomalé výrobní linie“ – materiálový tok zbývajících výrobků, charakteristických „kusovostí“ 

jejich výroby. 
 
Navrţený koncept výrobních linií je vhodné podporovat následujícími opatřeními:   
 

 pravidelnou analýzou, bilancováním kapacit a hodnocením odchylek, 

 zajištěním stability procesu s co nejmenšími výkyvy (plynulý tok), 

 zajištěním dostatečného přísunu uvolněného materiálu a zásobníku na vstupu 
jednotlivých článků systému, 

 agregací výrobních zakázek do dávek (zvýšení průměrné velikosti výrobní dávky, 
omezení přestaveb a seřízení, kumulace poţadavků v delším časovém období s 
posunem bodu rozpojení),  

 definicí pravidel k maximalizaci výkonu úzkých míst, 

 udrţováním zásobníků před úzkými místy (ochrana před „vyhladověním“ a případnými 
ztrátami výkonu vhodně dimenzovaným nárazníkem). 

 
Změna konceptu plánování a řízení výroby ve zkoumaném logistickém řetězci byla zaloţena na 
realizaci následujících kroků: 
  

 zpracování měsíčního přehledu zakázek pro logistický řetězec na dané období (zdrojem 
byl měsíční plán prodeje), 

 analýze délky zpracování pro jednotlivé typy výrobků, 

 analýze materiálových toků výrobků přes jednotlivé uzly (výrobní toky), 

 sestavení bilance vyuţití kapacit pro dané obsazení uzlů včetně časů potřebných 
k seřízení při změnách sortimentu (pomocí bilančních modelů výrobních kapacit 
uvedených v kapitole 3.2.5), 

 identifikaci úzkých míst (uzlů s největším vyuţitím kapacit s vazbou na plánované 
obsazení v daném období zejména u výrobních uzlů s potenciálním výskytem plovoucích 
úzkých míst) a omezení výkonu (podle plánu oprav), 

 nastavení zásobníků (chránících před výkyvy v poţadavcích na kapacity uzlů v průběhu 
období),  

 rozdělení výrobních zdrojů na výrobní linie na základě realizované segmentace výrobků a 
bilancování výrobních zdrojů pro vyuţití kapacit výrobních linií, 

 rozprostření realizace nových typů výrobků (nové CNC programy) v čase (kumulace 
těchto výrobků přináší omezení kapacit ostatních zdrojů z důvodu nutnosti postupného 
náběhu výroby),  

 obdobně rozprostření výroby speciálních (sloţitých) typů výrobků v čase,  

 kontrole materiálového pokrytí a uvolňování materiálu pro vstup do jednotlivých částí 
řetězce s předstihem (zásobník),  

 kontrole připravenosti technologie a přísunu rozpracované výroby z kooperací. 
 
Změna v interních pravidlech pro sestavování operativních plánů a rozvrhů realizace jednotlivých 
zakázek ve výrobních uzlech provozu Obrobna vycházela také ze změny nastavení časových priorit 
zahájení výroby jednotlivých druhů výrobků. Zatímco dřívější způsob plánování a řízení výroby byl 
zaloţen na zahájení realizace nejnáročnější výroby v první části plánovacího období (v první dekádě) a 
následném postupném poklesu sloţitosti výrobků ke konci období, nový koncept vychází ze 
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souběţného zpracování sloţité i jednoduché výroby v průběhu celého měsíce (přináší plynulost 
materiálových toků a rovnoměrnost zatíţení výrobních zdrojů a odstranění „syndromu konce měsíce“). 
Srovnání obou konceptů je znázorněno na obrázku 21.  
 

 
Pozn.: volné výrobky představují polotovary přímo dodávané konečným zákazníkům po adjustaci (např. náhradní díly) 

 
Obr. 21 Srovnání základních parametrů původního a nového konceptu plánování výroby 

 
3.3.2 Nový koncept plánování a řízení výroby provozu Kovárna 

Nový koncept plánování a rozvrhování výroby provozu Kovárna je realizován formou heuristického 
algoritmu, který respektuje principy výrobních linií a managementu úzkých míst. K návrhu a verifikaci 
algoritmu byl pouţit dynamický model výrobních procesů (viz kapitola 3.2.1). Pomocí uvedeného 
modelu byla identifikována dvě plovoucí úzká místa procesu, a to:  
 

- Pece pro tepelné zpracování, kdy hlavním faktorem, který ovlivňuje stupeň vyuţití kapacity 
obou pecí, jsou přechody mezi různými typy a teplotně-časovými reţimy tepelného zpracování. 
Pece se stávají úzkým místem v případě, ţe jsou v pecích zpracovávány výkovky v takovém 
pořadí, které vyţaduje časté přestavby pecí na jiný typ nebo teplotně-časový reţim tepleného 
zpracování. 

- Rovnací lis, kde je klíčovým faktorem seřizování lisu na jiný sortiment výkovků z hlediska tvaru 
a rozměru. Lis se stává úzkým místem v případě, ţe jsou na něm rovnány výkovky v takovém 
pořadí, které vyţaduje jeho časté seřizování. 

 
Přitom platí, ţe striktní podřízení se optimálnímu chodu pecí vede ke vzniku úzkého místa na rovnacím 
lisu a naopak. 
 
Ke sníţení negativních dopadů uvedených úzkých míst byly vytvořeny dvě výrobní linie, které lze 
rámcově vysvětlit následujícím způsobem: 
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Pec č. 1 reprezentuje rychlou výrobní linii. Její kapacita byla vymezena prostorově pro nejběţnější typ 
tepelného zpracování (normalizované ţíhání), který představuje objem cca 80% zpracovávaných 
výkovků. Toto opatření však neeliminuje vznik úzkého místa na rovnacím lise, ale kumulací výrobních 
dávek se stejným typem tepelného zpracování došlo k soustředění výroby s malými odchylkami délky 
pobytu a teploty v peci. 
 
K odstranění úzkého místa dochází pouze v případě souběţného vyuţití obou pecí pro zpracování 
stejného typu výkovků. Souběţné vyuţití pecí představuje časové vymezení rychlé výrobní linie (linie je 
v omezeném čase představována jak pecí č. 1, tak pecí č. 2). V tomto případě dochází k úplné eliminaci 
fluktuace úzkého místa. 
 
Zbylý objem výroby zpracovávaný jinými reţimy tepelného zpracování byl cíleně soustředěn do pece č. 
2, mimo čas vyhrazený pro souběţné nasazení obou pecí pro normalizované ţíhání velkých dávek 
totoţného typu výkovků. 
 
Pro rychlou výrobní linii jsou vhodné výkovky zařazené pomocí vícekriteriální analýzy a klasifikace 
zásob výkovků do skupiny rychloobrátkových zásob s atraktivní poptávkou (skupina F; 67-100%). Tento 
objem zaručuje moţnost pravidelného plánování při pouţití konceptu výrobních linií a dodrţení 
pravidelnosti i plynulosti výroby. V průměru je tedy moţné zaplánovat souběţné zpracování totoţného 
typu výkovků současně v obou pecích v rozsahu cca v 7 aţ 9 dnů v průběhu kalendářního měsíce a 
docílit tak v průměru cca 25% navýšení objemu výroby.   
 
V souladu s vymezenými výrobními liniemi byl navrţen detailní algoritmus pro plánování a rozvrhování 
provozu Kovárna, zaloţený na heuristických pravidlech. Tato pravidla byla odvozena z výsledků 
experimentů, prováděných na dynamickém modelu výrobních procesů kovárny. 
 
Základem heuristického algoritmu [36] je kumulace výrobních zakázek do dávek, které zvyšují časové 
vyuţití pecí a lisu (eliminují přestavby pecí a seřizování lisu). Výrobní zakázka pro proces kování a 
tepelného zpracování je představována kovacím postupem, který jednoznačně identifikuje tvar a rozměr 
výkovku a typ a teplotně-časový reţim jeho tepelného zpracování. Na obrázku 22 - I. je uveden 
schematický příklad souboru kovacích postupů určených k tepelnému zpracování. Obrázky 22 – II. a 22 
- III. potvrzují, ţe kumulace zakázek pouze dle optima pecí (typu a teplotně-časového reţimu) nebo 
výhradně podle optima lisu (tvaru a rozměru výkovku) vede k velkému počtu přestaveb a seřízení a 
nízkému vyuţití kapacity tepelného zpracování. 
 
Simulační experimenty (při změnách pořadí realizace jednotlivých výrobních zakázek) vedly k návrhu 
následujících pravidel pro kumulaci výrobních zakázek (kovacích postupů) do dávek a jejich řazení: 
 
Pravidlo 1: Kumulace stejných kovacích postupů do výrobních dávek – aplikaci uvedeného pravidla 
ilustruje obrázek 22 - IV. 
 
Pravidlo 2: Kumulace výrobních dávek se stejnými teplotně-časovými reţimy do „dávek reţimů“ a jejich 
řazení – výrobní dávky je výhodné kumulovat a řadit dle teplotně-časových reţimů tak, aby byly 
eliminovány nebo alespoň zkráceny přestavby pecí mezi zpracováním jednotlivých výrobních dávek. 
Důvodem je skutečnost, ţe čas přestavby z jedné výrobní dávky na druhou závisí na druhu teplotně-
časového reţimu v obou výrobních dávkách. Např. přestavby teplotně-časových reţimů v rámci jednoho 
typu tepelného zpracování (normalizace 1 a normalizace 2) jsou kratší, neţ přestavby mezi teplotně-
časovými reţimy různých typů tepelného zpracování (normalizace 1 a kalení). Aplikaci pravidla 2 
ilustruje obrázek  22 - V. Uvedené pravidlo vyjadřuje prioritu zkracování přestaveb pecí před eliminací 
seřizování lisu. Důvodem je nepoměrně větší čas přestavby ve srovnání s časem seřizování. Pravidlo 2 
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je moţné aplikovat pouze v případě, ţe to dovolují technologické postupy. Standardně je uvedené 
pravidlo aplikováno pro normalizační ţíhání. 
 
Pravidlo 3: Úprava pořadí zpracování výrobních dávek v dávkách reţimů – výrobní dávky uvnitř dávek 
reţimů je výhodné řadit tak, aby mezi dávkami reţimů na sebe navazovaly výrobní dávky se stejným 
tvarem a rozměrem výkovku (viz obrázek 22 - VI.). Pravidlo 3 je opět moţné aplikovat pouze v případě, 
ţe to dovolují technologické postupy. 
 

 
 

Obr. 22 Ilustrace pravidel pro kumulaci a řazení výrobních zakázek 
 

Vzhledem k tomu, ţe jsou výrobní dávky zpracovávány ve dvou pecích, ale rovnány na jediném 
společném lise, mohou být v pecích zpracovávány dvojím způsobem: 
 

1. Odděleně – výrobní dávky jsou střídavě zpracovávány v obou pecích s takovým časovým 
posunem, který garantuje minimální seřizovací časy lisu (viz varianty I. na obrázku 23). 
Souběţné zpracování různých výrobních dávek by vedlo k nutnosti seřizovat lis po kaţdém 
výkovku. 
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2. Souběţně – výrobní dávka z jedné pece je rozdělena na polovinu a zpracovávána v obou 
pecích současně (viz varianty II. na obrázku 3). 

 
Volba způsobu zpracování pro jednotlivé výrobní dávky závisí zejména na jejich velikosti. Velké výrobní 
dávky je výhodnější zpracovávat souběţným způsobem (viz varianta A. II. na obrázku 23), malé výrobní 
dávky odděleným způsobem (viz varianta B. I. na obrázku 23). Vzhledem k rozsáhlému sortimentu 
tepelně zpracovaných výkovků lze souběţné zpracování pouţít pouze u velmi omezeného počtu 
výrobních dávek se stejným typem tepelného zpracování (skupiny rychloobrátkových zásob s atraktivní 
poptávkou). Z tohoto důvodu byla pro rozhodování o souběţném způsobu zpracování určena jednotná 
limitní velikost dávek. Její určení proběhlo experimentálně pomocí simulačním modelu (zkoumán byl vliv 
změny velikosti dávky na stupni vyuţití výrobních uzlů). Pro volbu způsobu zpracování výrobních dávek 
lze tedy vyuţít následující pravidlo: 
 
Pravidlo 4: Volba způsobu zpracování výrobních dávek – v případě, ţe je výrobní dávka větší neţ limitní 
velikost výrobních dávek, bude rozdělena na polovinu a zpracovávána souběţně v obou pecích. 
 
 

 
 

Obr. 23 Časové diagramy zpracování velkých (A.) a malých dávek (B.) odděleně (I.) a souběţně (II.) 
 
K zápisu navrţeného algoritmu byl pouţit modifikovaný HIPO (Hierarchy plus Input Process Output) 
diagram. 
 
H diagram je uveden na obrázku 24. V průběhu procesu (1.0) se podle expedičních termínů výrobních 
zakázek sestaví výrobní plán (plánovacím obdobím je měsíc). Výrobní plán se koriguje na základě 
statického kapacitního bilancování (2.0) a ověřování dostupnosti materiálu u dodavatelů (3.0). 
Rozvrhování výroby (rozvrhovacím obdobím je zpravidla týden) je prováděno nejprve pro úzké místo – 
proces tepelného zpracování (4.0). Na jeho základě je sestaven výrobní rozvrh ostatních výrobních uzlů 
(5.0). Ve fázi realizace (6.0, 7.0) jsou kontrolovány skutečné doběhy materiálu na sklad, jeho 
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disponibilita pro plánovanou výrobu a skutečný průběh výrobního procesu (8.0). Tato zpětná vazba je 
zdrojem pro průběţné aktualizace výrobních plánů a rozvrhů. 
 
 

 
 

Obr. 24 H diagram procesu plánování a rozvrhování výrobních procesů kovárny 
 
 

IPO diagram klíčového procesu rozvrhování výroby tepelného zpracování výkovků (4.0) je uveden na 
obrázku 25. Jeho návrh plně respektuje navrţená heuristická pravidla kumulace výrobních zakázek do 
dávek a volby způsobu zpracování výrobních dávek. Hlavním vstupem algoritmu je fronta kovacích 
postupů (fronta KP), která je výsledkem procesu plánování výroby (1.0). V podprocesu (4.1) je 
vytvořena podle pravidla 1 fronta výrobních dávek (fronta VD). Aplikací pravidla 4 je rozhodnuto, které 
výrobní dávky budou zpracovávány souběţným a které odděleným způsobem (4.2). Dávky určené pro 
souběţné zpracování jsou rozděleny na polovinu a přiděleny k oběma pecím (do front P1 a P2). 
Zbývající dávky jsou přiřazeny k peci č. 1 (do fronty P1). Výrobní dávky ve frontě P1 jsou při 
respektování technologických postupů výroby (zejména technologických návazností) seřazeny podle 
pravidel 2 a 3 (4.3). V podprocesu 4.4 jsou výrobní dávky z fronty P1, překračující stanovený limit vyuţití 
disponibilní kapacity pece č. 1 (K(P1)), přeřazeny do fronty P2. Tento limit byl určen na základě 
statického kapacitního bilancování i dynamického modelu výrobních procesů kovárny. Po přiřazení 
výrobních dávek k peci 2 je nutné opět prověřit respektování technologických postupů výroby a seřadit 
dávky ve frontách P1 a P2 podle pravidel 2 a 3 (4.5). V posledním podprocesu (4.6) je sestavován 
rozvrh výroby pro kaţdou z pecí (rozvrh P1 a P2). Ten vychází z technologických postupů výroby 
(zejména časů zpracování, přestaveb a seřízení) a pravidla 4. Výrobní rozvrhy pecí tepelného 
zpracování (rozvrhy P1 a P2) jsou podkladem pro proces rozvrhování výroby ostatních výrobních uzlů 
(5.0). 
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Obr. 25 IPO diagram procesu rozvrhování výroby tepelného zpracování 
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3.3.3 Nový koncept plánování a řízení výroby provozu Obrobna 

Obdobně jako u nového konceptu plánování a rozvrhování výrobních procesů provozu Kovárna byl i ke 
zvýšení průchodu výrobků provozem Obrobna uplatněn ve vybrané části výrobních kapacit princip 
výrobních linií, vycházející ze segmentace výrobkového portfolia. Mezi další zavedená opatření 
podporující výrobní linie patří zavedení nových pravidel kumulace výrobních zakázek do dávek, 
sestavení pravidel plánování vedoucích k maximalizaci výkonu procesu a nastavení a udrţování 
ochranných zásobníků před vybranými výrobními uzly (kritickými plovoucími úzkými místy).  
 
Výrobní linie 
 
Na rozdíl od časově a prostorově vymezených výrobních linií v provozu Kovárna je v provozu Obrobna 
tento princip uplatněn pouze prostorově, tj. přiřazením vybraných zařízení (strojů) k dané výrobní linii 
v průběhu celého plánovacího období. Rozdělení zařízení provozu Obrobna na výrobní linie je 
zobrazeno na obrázku 26. 
 

 
 

Obr. 26 Schéma zařízení (strojů) a výrobních uzlů provozu Obrobna s rozdělením na výrobní linie 
 
K rychlé výrobní linii jsou přednostně přiřazovány výrobky, které byly podle metodického postupu 
segmentace výrobkového mixu provozu Obrobna zařazeny do skupiny „jednoduché výroby“ (viz kapitola 
3.2.4). Tím dochází k výraznému omezení plovoucích úzkých míst a rovnoměrnému vytíţení kapacit.  
Díky charakteru rychlé výrobní linie je zde moţné aplikovat principy štíhlé výroby (zavádět opatření 
eliminující zdroje plýtvání) a dále tak zvyšovat propustnost a efektivitu celého provozu. Naopak 
k pomalé linii jsou primárně přiřazovány výrobky ze skupiny „sloţité výroby“. K vyrovnávání kapacitních 
disproporcí obou linií slouţí segment „středně sloţité výroby“. Pomalá linie (s výskytem plovoucích 
úzkých míst) je podporována ochrannými zásobníky před kritickými výrobními uzly. 
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Obr. 27 Ukázka pořadí realizace zakázek v novém konceptu plánování a rozvrhování výroby 
 
Rozdíl v konceptech plánování a rozvrhování výroby je uveden na obrázku 27, kde jsou vyznačeny 
realizace jednotlivých výrobních dávek, segmentace výrobkového mixu (jednotlivé skupiny jsou 
označeny zelenou, ţlutou a červenou barvou) i plánované délky přestaveb při změně typu 
zpracovávaného výrobku (modrá barva). V novém modelu rozvrhování výroby představují stroje 1 a 2 
rychlou výrobní linii a stroj 3 pomalou výrobní linii.  
 
Pravidla kumulace výrobních zakázek do dávek na rychlé výrobní linii 
 
Plánování a rozvrhování výroby provozu Obrobna vychází z poţadavků linky montáţe (poţadovaných 
termínů dodání). Původně byly výrobní zakázky zaplánovány bez kumulace. Plánované časy zahájení 
zpracování výrobních zakázek tak byly stanovovány pouze na základě časů potřebných pro realizaci 
výroby (viz obr. 28). 
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Obr. 28 Ukázka původního způsobu plánování výroby provozu Obrobna  
 
Nový způsob plánování a rozvrhování výroby je zaloţen na zpravidla týdenní kumulaci výrobních 
zakázek do dávek v rychlé výrobní linii (viz obr. 29). 
 

 
 

Obr. 29 Ukázka kumulace výrobních zakázek do dávek 
 

Z uvedeného příkladu je patrné, ţe v důsledku implementace principů výrobních linií a kumulace 
výrobních dávek pro výrobu stejného typu výrobků (kryjících potřeby plánu linky montáţe) došlo při 
výrobě stejného objemu i struktury výroby ke sníţení počtu výrobních dávek a počtu potřebného 
seřízení před zahájením výroby na 25% původního počtu, růstu průměrné velikosti výrobní dávky na 
čtyřnásobek původní hodnoty a k poklesu celkového času seřízení na 3% původního času.   
 
Realizace tohoto opatření vyţadovala provedení změn v dosavadním způsobu uvolňování materiálu do 
výroby (přechod na hromadné uvolňování materiálu dle kovacího postupu, technických podmínek a 
poţadovaných parametrů výroby a přejímky materiálu). Zavedení pravidel pro kumulaci výrobních 
zakázek do dávek vedlo na rychlé výrobní linii k posunutí bodu rozpojení ze vstupu výrobního procesu 
obrábění na jeho výstup (viz obr. 30). 
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Obr. 30 Posun bodu rozpojení na rychlé výrobní linii 
 
Cílem posunutí bodu rozpojení nebylo potlačení vazby vyráběných produktů na obchodní zakázku a 
poţadavek zákazníka, ale navýšení průměrné velikosti výrobní dávky (operační dávky mezi výrobními 
uzly byly zachovány) a zvýšení produktivity výroby. 
 
Kumulace výrobních zakázek do dávek je realizována na základě následujících (společných) parametrů 
výrobků:  
  

- THN (typové označení výrobku, číslo výkresu, skupiny, sestavy), 
- poţadovaná kvalita materiálu, 
- technické podmínky pro ověření kvality výrobku (např. materiálové zkoušky), 
- přejímka materiálu a finálního výrobku (poţadavky na účast zástupce zákazníka, měřičské listy, 

prověření rozměrových parametrů), 
- raţení výrobku (označení výrobku, které je součástí zpracování jeho povrchu). 

  
Pokud mají výrobky v průniku celého portfolia poţadavků na dané plánovací období uvedené parametry 
totoţné, je moţné jejich výrobu kumulovat do společných výrobních dávek. Kumulace pak přináší 
zejména: 
 

- eliminaci vzniku plovoucích úzkých míst, 
- výrazné omezení seřizovacích časů díky kumulaci zakázek, ale rovněţ formou standardizace 

postupů, minimalizace počtu potřebných nástrojů a prostoru pro jejich uloţení (zkrácení 
průměrné délky seřízení z původních cca 2 hodin na současných 15 aţ 20 minut), 

- zvýšení vyuţití kapacit výrobní linie (jak z důvodu omezení seřizovacích časů, tak eliminace 
vzájemného blokování strojů díky společným dopravníkům a manipulátorům, 

- úsporu kapacit zkušeben (kumulace uvolnění materiálu do výroby pro více výrobních zakázek), 
- úsporu materiálu (omezení počtu seřizovacích kusů, zmetků, odebraných zkoušek, výrobních 

přebytků), 
- sníţení zásob rozpracované výroby (eliminace některých ochranných zásobníků, výrobních 

přebytků, větší disponibilita zásob pro krytí poţadavků montáţe), 
- zvýšení disponibility zásob hotové výroby (při stejném objemu zásob lze krýt větší rozsah 

poţadavků), 
- eliminaci rizika znehodnocení výrobků dlouhým skladováním (při změnách poţadavků 

zákazníků, skladování přebytků). 
- zjednodušení procesu plánování a rozvrhování výroby, 
- eliminaci zásahů do sestavených plánů výroby (větší stabilita plánu a sníţení počtu urgentních 

poţadavků), 
- potenciál pro standardizaci postupů a kumulovanou obsluhu zařízení, 
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Nevýhodou tohoto přístupu je riziko v podobě nárůstu zásob rozpracované výroby při kumulaci dávek 
na příliš dlouhé období. V případě této studie byl nastaven horizont kumulace v závislosti na plán 
montáţe, vydávaný na období následujících dvou týdnů. V takto krátkém období se projevily spíše 
pozitivní dopady na stav a strukturu zásob rozpracované výroby, a to i díky stabilitě plánu, která také 
stav rozpracované výroby do značné míry ovlivňuje (blíţe popsáno v kapitole 3.4.2). 
 
Podíl kumulovaných zakázek se pohybuje v rozmezí od 45 do 65% celkového objemu výroby v daném 
plánovacím období.  
 
Pravidla plánování a rozvrhování výroby 
 
V průběhu implementace nového konceptu plánování a rozvrhování výroby byla cíleně sledována rizika, 
jejichţ příčiny vedly k ohroţení sestaveného plánu výroby a tím i k nevyuţití části disponibilních kapacit 
výrobních zařízení provozu Obrobna. Na základě získaných informací byla definována pravidla 
sestavování plánu i ochrany vyuţití kapacit výrobních zdrojů (zejména pak úzkých míst procesu). Pro 
jejich návrhy byly uplatněny principy jednoduchosti, plynulosti a rovnoměrnosti realizace výroby, 
ochrany sestaveného plánu (eliminace zbytečných zásahů a intervencí), vzájemné důvěry a respektu k 
sestavenému plánu (stanovenému a vzájemně odsouhlasenému pořadí a časové poloze realizace 
výroby v jednotlivých uzlech). Sestavená pravidla plánování a rozvrhování výroby jsou následující: 
 

- dodrţování principů plánování výroby ve výrobních liniích, 
- sestavování a projednávání rozvrhů výroby pro všechny výrobní uzly provozu, 
- kontrola zajištění materiálu, 
- dodrţování určeného pořadí zpracování zakázek, 
- zajištění technologické podpory výroby, 
- kumulace výrobních zakázek do dávek, 
- kumulace malých výrobních zakázek, jejichţ odběr zákazník rozkládá do delšího časového 

období do větších dávek a jejich výroba „na sklad“, 
- řízení materiálového toku následným procesem, 
- dodrţování priorit v obsazování výrobních uzlů, 
- tvorba a udrţování ochranných zásobníků. 

 
Základním pravidlem je dodrţování principů výroby ve dvou výrobních liniích (jejichţ tvorba byla 
popsána výše), které umoţňuje zjednodušení operativního plánování a řízení výroby a přináší plynulý 
doběh výrobků na dokončovací operace a jejich plynulé předání následujícímu článku v logistickém 
řetězci. Stupeň vyuţití obou výrobních linií je bilancován zejména na základě plánovaných objemů a 
struktury výroby, plánovaných odstávek provozu, plánovaného obsazení výrobních uzlů a plánované 
výše parametru celkové účinnosti zařízení. 
 
Rozvrhy realizace výroby jednotlivých výrobních uzlů v čase respektují rozdělení kapacit na dvě výrobní 
linie a vycházejí z pravidel maximalizace výkonu linky, plánovaného obsazení jednotlivých směn v rámci 
výrobních uzlů, platných THN a časů seřízení a přestaveb zařízení. Výrobní rozvrhy jsou vydávány po 
vzájemném odsouhlasení s lídry autonomních výrobních týmů a jsou závazné pro pořadí zpracování 
zakázek v jednotlivých uzlech. I přesto můţe být skutečnost ve srovnání s plánem výroby v jednotlivých 
liniích odlišná. Odchylky jsou způsobeny například poruchami nebo kolísáním časů seřizovacích 
operací.  
 
Výrobní zakázky je nutné do systému zadávat s dostatečným předstihem (fronta uvolněného materiálu 
představuje zásobník před vstupem do procesu). Proto je nutné uvolnění materiálu do výroby pravidelně 
kontrolovat (dodrţovat minimálně dvoudenní předstih uvolnění před plánovaným vstupem na linku). 
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Důleţitým faktorem pro stabilitu plánu i rovnoměrné zatíţení jednotlivých výrobních zdrojů je dodrţování 
pořadí vstupu zakázek na výrobní linii řazením výkovků na třídícím dopravníku i jejich realizace v 
jednotlivých uzlech (je nutné sledovat aktuální plnění v obou liniích). I přesto, ţe dojde v průběhu 
realizace k  odchylkám od plánu, je nutné dodrţet stanovené pořadí realizace v jednotlivých liniích. 
Plánované pořadí je moţné změnit pouze v případě, ţe by dodrţení tohoto pravidla vedlo ke ztrátám 
vyuţití kapacit úzkých míst.  
 
Při sestavování plánu není vhodné kumulovat v čase realizaci více typů nových výrobků a extrémně 
náročné výroby. Proto je vhodné průběţně kontrolovat připravenost technologie výroby pro realizaci 
plánované výroby s novými postupy zpracování.  
 
S ohledem na potenciál úspory času potřebného k seřízení výrobních zařízení je účelné vyuţívat v co 
největší míře způsob kumulace výrobních zakázek do dávek popsaný výše. Výjimkou mohou být 
situace, kdy je kumulace v rozporu s ostatními pravidly nebo způsobí nerovnoměrnosti v plnění termínů 
realizace. 
 
Ze stejného důvodu je z pohledu maximalizace výkonu výrobních zdrojů efektivní kumulovat výrobu 
malých výrobních zakázek v horizontu 2 aţ 3 plánovacích období na jiţ uzavřené obchodní kontrakty 
(dosaţené efekty jsou větší, neţ náklady na udrţování takto vznikajících zásob viz obr. 39 v kapitole 
3.4.2). 
 
Plán provozu Obrobna vychází z plánu výroby linky montáţe a aktuálního stavu skladu hotové a 
rozpracované výroby provozu Obrobna. Mezi oběma provozy je vytvářen ochranný zásobník. Vstup 
jednotlivých kusů na linku montáţe je řízen metodou FIFO (první "do" zásobníku, první "ven" ze 
zásobníku) s eliminací potenciálního vzniku výrobních přebytků a rizika znehodnocení výrobků při 
dlouhodobém skladování. 
 
Na základě bilancování vyuţití kapacit jsou přijímána opatření v obsazení jednotlivých výrobních uzlů 
provozu. Cílem je v maximálně moţné míře (prioritně) obsadit uzly s nejvyšším stupněm vyuţití při 
nedostatečném naplnění zásobníků (úzká místa), dále uzly s výpadkem plánovaného výkonu (kapacitní 
omezení) a uzly představujících vstup do výrobních linií (dle pravidla „co do procesu nevstoupí, to z něj 
nemůţe vystoupit“). 
 
Vzhledem k různé délce zpracování výrobků v jednotlivých výrobních uzlech, vícenásobným průchodům 
vybraných typů přes některé uzly a vstupu části rozpracované výroby z kooperace je nutné, pro 
maximalizaci propustnosti výroby, udrţovat před jednotlivými uzly zásobníky. Jejich vyčerpání můţe 
znamenat riziko nevynuceného prostoje a ztráty výrobní kapacity. Zásobníky je nutné udrţovat zejména 
před výrobními uzly s potenciálním výskytem úzkých míst (plovoucími úzkými místy). 
 
3.3.4 Nastavení a řízení ochranných zásobníků 

V rámci optimalizace procesu plánování a rozvrhování výroby a ochrany vyuţití kapacity úzkých míst 
jednotlivých procesů zkoumaného logistického řetězce bylo nutné, v souladu s principy konceptu teorie 
omezení a managementu úzkých míst, nastavit před vybranými výrobními uzly ochranné zásobníky a 
průběţně kontrolovat a řídit jejich naplnění. 
 
Umístění zásobníků v průběhu procesu kování a tepelného zpracování výkovků je omezeno 
prostorovými kapacitami. Výkovky jsou mezi jednotlivými uzly dopravovány pomocí automatických 
dopravníků a přerušení materiálového toku způsobuje nutnost pouţití jeřábové dopravy a dalších 
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manipulačních výkonů. Proto není mezi kovacím lisem a tepelným zpracováním výkovků zřízen a 
udrţován ţádný ochranný zásobník.  
 
Na vstupu do provozu Obrobna (výstupu z provozu Kovárna) byl zásobník nastaven v závislosti na 
riziku neuvolnění materiálu pro obrobnu  z důvodu nevyhovujících materiálových zkoušek a délky 
procesu zkoušení na úroveň průměrné dvoudenní spotřeby tepelně zpracovaných výkovků (cca 250 – 
300 ks). Tento zásobník je popsán dále jako zásobník chránící první plovoucí úzké místo provozu 
Obrobna, uzel hrubování výkovků. Objem zásoby je sledován společně s počtem jiţ navrtaných výkovků 
v prvním výrobním uzlu provozu Obrobna, tj. navrtávání, které je vzhledem ke svému výkonu obsazeno 
pouze na ranních směnách.   
 
Ochranné zásobníky byly umístěny před kritickými plovoucími úzkými místy provozu Obrobna. Z logiky 
plovoucích úzkých míst vyplývá, ţe takovým místem můţe být více výrobních uzlů provozu. Jako 
kritická plovoucí úzká místa byly vybrány výrobní uzly s největší pravděpodobností výskytu úzkého 
místa (omezující ostatní uzly nejčastěji). Kritické uzly byly zvoleny na základě délky operačních času 
zpracování jednotlivých výrobků. Celkem jde o čtyři výrobní uzly. První zásobník je před operací 
hrubování (současně slouţí jako zásobník eliminující potenciální rizika omezení vstupu výkovku do 
procesu). Dále byly zásobníky umístěny před uzly opracování čel, hotovní soustruţení a broušení, které 
ve vazbě na zvolený typ obrobku mohou znamenat místo s nejpomalejším časem zpracování výrobku a 
tedy omezení průchodnosti výrobků procesem. Ostatní výrobní uzly (navrtávání, válečkování, 
nedestruktivní zkoušení a uvolňování výrobků) svým výkonem nepředstavovaly riziko zpomalení 
průtoku a omezení celkové výkonnosti procesu. Před těmito místy můţe v praktickém provoze dojít 
k vytvoření fronty poţadavků z důvodu narušení výrobního procesu (například v důsledku poruchy, 
neobsazení zařízení, odlaďování nového typu výrobku nebo oprav zjištěných vad zpracování). Tyto 
výpadky jsou však vzhledem k disponibilnímu výkonu těchto uzlů, který přesahuje výkon kritických 
plovoucích úzkých míst, rychle eliminovány a nemají tedy dopad na celkový výkon provozu. 
 
Pro stanovení velikosti ochranných zásobníků byly rozhodující počty zařízení v jednotlivých výrobních 
uzlech (viz obr. 11 v kapitole 3.1.2, kde je např. výrobní uzel hotovního soustruţení reprezentován stroji 
1, 2 a 3), délky operačních časů, výkony a obsazení jednotlivých zařízení a uzlů a také průměrná délka 
odstranění běţné poruchy zařízení, která se pohybuje do 24 hodin od jejího výskytu. Na základě 
uvedených údajů bylo rozhodnuto o vymezení dvou typů zásobníků – poruchových a výkonových. 
Poruchové zásobníky chrání plovoucí úzká místa před negativními dopady poruch předcházejících 
výrobních uzlů. Naopak výkonové zásobníky chrání plovoucí úzká místa před dopadem rozdílné délky 
výrobní operace na úzkém místě ve srovnání s předcházejícím výrobním uzlem (prostojem způsobeným 
rozdílnou délkou zpracování v obou výrobních uzlech). Výkonové zásobníky bylo nutné zavést z důvodu 
velmi proměnlivých délek operačních časů (viz obr. 10 v kapitole 3.1.2). 
 
Stanovení konečné výše ochranného zásobníku vychází z výpočtu obou typů zásobníků a jejich 
srovnání. Vzhledem k poţadavku maximalizace vyuţití disponibilních kapacit úzkých míst jsou 
zásobníky nastavovány na úroveň zohledňující vyšší z vypočtených hodnot. 
 
Velikost poruchových zásobníků vychází z předpokladu výskytu poruchy jednoho ze zařízení výrobního 
uzlu umístěného před úzkým místem. V takovém případě dojde ke sníţení výkonu uvedeného 
výrobního uzlu o maximálně 24 hodinový výkon porouchaného zařízení. Pravděpodobnost současného 
výskytu poruchy více zařízení na jednom výrobním uzlu je vzhledem k celkovému podílu poruchových 
stavů, který se pohybuje do 5% celkového času obsazení, zanedbatelná, a proto je při nastavení 
poruchových zásobníků uvaţováno pouze s ochranou proti poruše jediného zařízení v rámci výrobního 
uzlu. Při stanovení poruchového zásobníku je moţné teoreticky pracovat se třemi hodnotami výkonu – 
minimální, průměrnou a maximální. Vzhledem ke sloţitosti výroby se v praxi osvědčilo nastavení 
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zásobníků na základě maximálního výkonu. Velikost poruchového zásobníku se pak stanoví podle 
vztahu: 
 

    
               

                                  

 

kde     
     je velikost poruchového zásobníku,        je průměrná doba odstranění poruchy na jednom 

zařízení (24 hod) a              
   je průměrný maximální výkon jednoho zařízení výrobního uzlu před úzkým 

místem. 
 
Velikost poruchových zásobníků pro kritická plovoucí úzká místa zkoumaného provozu, která byla 
stanovena podle výše popsané metodiky, je uvedena na obrázku 31. 
 
K určení výše výkonových zásobníků byly na základě normovaných výkonů zařízení a skutečně 
dosahovaných provozních výkonů stanoveny směrodatné odchylky plánovaného a skutečného výkonu 
jednotlivých zařízení. Získané hodnoty byly pouţity jako jeden ze základních parametrů pro stanovení 
průměrné velikosti výkonového zásobníku.  
 
Pro stanovení výkonových zásobníků byly zohledněny některé specifické podmínky provozu: 
 

- V uzlu opracování čel není běţně vytěţován a obsazován stroj číslo 3, který je určen pro 
speciální operace s dlouhými operačními časy realizované v omezeném rozsahu na vybraných 
typech výrobků. Jeho výkon proto nebyl do výpočtu zahrnut. 

- Na strojích číslo 3 aţ 8 uzlu broušení jsou realizovány dílčí operace na jednotlivých kusech, 
přičemţ výrobní zařízení nejsou vzájemně v plném rozsahu zastupitelná. Proto byl zvolen pro 
tuto skupinu zařízení společný zásobník. Na těchto strojích je v průměru vykonáno 3,85 
operace na jednom broušeném kuse výrobku, coţ zkresluje některé výpočty, které z tohoto 
důvodu nejsou v tabulce variant nastavení zásobníků uvedeny.  

 
Vzhledem k tomu, ţe se v dostupné odborné literatuře (například [59]) vyskytují pouze doporučení a 
vztahy pro stanovení velikosti ochranných zásobníků před fixními úzkými místy, autor navrhl tři vlastní 
variantní způsoby výpočtu výkonových zásobníků. 
 
Přestoţe byla ve výrobním procesu vymezena kritická plovoucí úzká místa, při určité kombinaci 
výrobního sortimentu dochází v omezeném rozsahu k situaci, kdy uvedená úzká místa pracují rychleji 
neţ předchozí výrobní uzly. V takovém případě by došlo k vyčerpání zásobníků a ztrátě výkonu úzkých 
míst. Jinými slovy, dochází k přesunu omezení z kritického plovoucího úzkého místa na předchozí uzel. 
Ve zkoumaném provozu bylo provozní praxí vysledováno (z operativní evidence), ţe tato situace můţe 
trvat maximálně po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních dnů (čtyř dvanáctihodinových pracovních 
směn v nepřetrţitém provozu). 
 
Klasický způsob nastavení ochranných zásobníků se stanoví jako násobek délky období, po kterou je 
nutné úzké místo chránit, a výkonu úzkého místa. V případě zkoumaného výrobního procesu je délka 
období, po které je kritické plovoucí úzké místo chráněno, rovna maximální délce přesunu omezení. 
Otázkou zůstává, jaký výkon pouţít pro určení výše zásoby ve výkonovém zásobníku. Autor navrhuje 
následující způsoby výpočtu: 
 

1. Rozdíl výkonu kritického plovoucího úzkého místa a předcházejícího výrobního uzlu. Uvedený 
rozdíl představuje moţnou ztrátu výkonu kritického úzkého místa způsobenou omezeným 
výkonem předcházejícího uzlu. Pro maximální ochranu kritického úzkého místa se pracuje 
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s maximálně moţným výkonem úzkého místa a minimálním výkonem předcházejícího uzlu. 
V tomto případě se velikost výkonového zásobníku stanoví dle vztahu: 

 

    
            

      
          

        
                              

 

kde     
  je velikost výkonového zásobníku,      maximální doba fluktuace omezení mimo 

kritické plovoucí úzké místo (dva dny),      
    maximálně moţný výkon jednoho zařízení z 

kritického plovoucího úzkého místa a       
    minimálně moţný výkon jednoho zařízení z 

předcházejícího výrobního uzlu,   
   maximálně moţný počet obsazených pracovišť na úzkém 

místě a     
    minimálně moţný počet obsazených pracovišť předcházejícího uzlu. 

 
Takto vypočtený výkonový zásobník představuje maximální moţnou ochranu kritického 
plovoucího úzkého místa. V praxi je však nereálné volit maximální úroveň zajištění proti 
moţným rozdílům ve výkonu uvedených výrobních uzlů. Zásobník by byl v tomto případě příliš 
vysoký (viz obr. 31). Navíc je ve zkoumaném procesu tato krajní moţnost vyloučena z důvodu 
aplikace pravidla prioritního obsazování výrobních uzlů (viz kap. 3.3.3). Z tohoto důvodu byl 
navrţen následující způsob výpočtu výkonových zásobníků: 
 

    
             

      
         

        
  

                           

 

kde     
   je velikost výkonového zásobníku,   

  
 průměrný počet obsazených pracovišť na 

úzkém místě a     
  

 průměrný počet obsazených pracovišť předcházejícího uzlu. V tomto 

případě dochází ke sníţení velikosti zásobníku na reálnou úroveň (viz obr. 31). 
 

2. Rozdíl průměrného výkonu kritického plovoucího úzkého místa a předcházejícího pracoviště se 
zohledněním pojistné zásoby na kritickém úzkém místě. Základní úvaha je analogická, jako v 
předchozí variantě. Pouze k dostatečné ochraně kritického úzkého místa je vyuţívána pojistná 
zásoba stanovená dle vztahu (4) z kapitoly 2.2.5. Pak má vztah pro nastavení výkonového 
zásobníku tuto podobu: 
 

    
               

  
   

       
  
        

  
     

  
              

 

kde     
    je velikost výkonového zásobníku,     

  
 průměrný výkon jednoho zařízení z kritického 

plovoucího úzkého místa,       
  

 průměrný výkon jednoho zařízení z předcházejícího 

výrobního uzlu,   koeficient zajištění proti kolísání výkonů uvedených výrobních uzlů a   
  

 
směrodatná odchylka plánovaného výkonu kritického úzkého místa. 
 
V rámci zkoumaného procesu se praxí osvědčila 97,7% úroveň zajištění kritického úzkého 
místa, tj. k = 2 (viz příloha 1) [2]. Alternativně lze pro výpočet výkonových zásobníků pouţít 
směrodatnou odchylku skutečného výkonu kritického úzkého místa: 
 

    
              

  
   

       
          

  
     

  
              

 

kde     
   je velikost výkonového zásobníku a   

   směrodatná odchylka skutečného výkonu 

kritického úzkého místa. 
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Alternativa s nastavením výkonových zásobníků pomocí směrodatné odchylky skutečného 
výkonu má význam především v procesech, ve kterých dochází k významným odchylkám 
plánovaného a skutečně dosahovaného výkonu zařízení. Velikost výkonových zásobníků 
stanovených na základě uvedených vztahů pro kritická úzká místa zkoumaného procesu je 
uvedena na obrázku 31. 
 

V případě, ţe se před kritickým plovoucím úzkým místem nachází větší počet výrobních uzlů 
nechráněných zásobníky, je nutné nalézt výrobní uzel s nejniţším výkonem a zahrnout tento výkon do 
výpočtu místo výkonu předcházejícího uzlu. 
 

 
 

Obr. 31 Srovnání velikosti ochranných zásobníků pro kritická plovoucí úzká místa provozu Obrobna 
(včetně vstupních hodnot pro výpočet zásobníků)  

 
S cílem maximalizace sníţení rizika ztráty výrobní kapacity kritických plovoucích úzkých je konečná 
velikost ochranných zásobníků odvozena od nejvyšších hodnot poruchového a výkonových zásobníků. 
Z obr. 31 je patrné, ţe např. pro výrobní uzel opracování čel je rozhodující poruchový zásobník ve výši 
144 ks (velikost výkonového zásobníku stanoveného dle vztahu (8) není, z důvodů uvedených výše, 
brána v úvahu). Naopak před uzlem hotovní soustruţení je nastavována finální velikost ochranného 
zásobníku podle velikosti výkonových zásobníků. Schéma konečného nastavení ochranných zásobníků 
v provozu Obrobna je uvedeno na obrázku 32. Vypočtená velikost zásobníků byla z praktických důvodů 
upravena na desítky kusů. 
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Obr. 32 Schéma nastavení ochranných zásobníků v provozu Obrobna při zachování původního konceptu plánování a rozvrhování výroby 
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V průběhu realizace výroby jsou jednotlivé ochranné zásobníky průběţně kontrolovány a řízeny tak, aby 
nedošlo k jejich vyčerpání. Řízení naplněnosti zásobníků probíhá prostřednictvím operativních zásahů 
liniového managementu (např. změnou obsazení jednotlivých pracovišť) nebo přeplánováním a změnou 
výrobního rozvrhu, který stanovuje pořadí zakázek a časovou polohu realizace jednotlivých operací ve 
výrobních uzlech (změna zatíţení jednotlivých zdrojů prostřednictvím délky operačního času a seřízení 
při výrobě daného typu výrobku). Při přeplnění nebo nedodrţení stanovené velikosti zásobníků je 
věnována zvláštní pozornost obsazování pracovišť a pořadí realizace plánovaných poţadavků tak, aby 
v co nejkratší době došlo ke stabilizaci stavu rozpracované výroby a souladu skutečných stavů 
disponibilních poţadavků před jednotlivými pracovišti a nastavení zásobníků.  
 
Velikost ochranných zásobníků uvedená na obrázcích 31 a 32 vychází z původního konceptu plánování 
a rozvrhování výroby provozu Obrobna. Po zavedení principu výrobních linií došlo ke zvýšení plynulosti 
materiálového toku a zrovnoměrnění zatíţení zařízení rychlé výrobní linie (zafixování úzkých míst, 
minimalizaci časů seřízení, stavu rozpracované výroby v jednotlivých zásobnících a maximalizaci vyuţití 
kapacit a průchodu výrobků procesem).  
 
Na pomalé výrobní linii je sice nutné reagovat na sloţitost materiálových toků, dynamický přesun úzkých 
míst a řízení naplněnosti zásobníků před těmito omezeními, ale ve zcela jiném, výrazně menším 
rozsahu. 
 
Uvedená tvrzení je moţné dokumentovat na výpočtu velikosti ochranných zásobníků jednotlivých 
výrobních linií. Na obrázku 33 jsou uvedeny velikosti jednotlivých zásobníků na rychlé výrobní linii. 
Vzhledem k omezení výskytu plovoucích úzkých míst, je nutné umístit ochranný zásobník pouze před 
výrobní uzel hrubování, případně před uzel hotovního soustruţení, kde průměrný výkon nedosahuje 
maximálního výkonu hrubování. 
 

 
 

Obr. 33 Výpočet hodnot ochranných zásobníků na rychlé výrobní linii provozu Obrobna 
 

Na pomalé výrobní linii zůstává počet zásobníků a jejich poloha nezměněna. Ve srovnání s původním 
nastavením procesu před zavedením výrobních linií je však jejich velikost niţší (viz obr. 34). 
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Obr. 34 Výpočet hodnot ochranných zásobníků na pomalé výrobní linii provozu Obrobna 
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Obr. 35 Schéma nastavení ochranných zásobníků v provozu Obrobna po zavedení výrobních linií 



102 

 

Součet velikosti ochranných zásobníků před kritickými plovoucími úzkými místy provozu Obrobna je při 
implementaci principů výrobních linií (viz. obrázek 35) o více neţ o 20% niţší, neţ při původním 
konceptu plánování a rozvrhování výrobního procesu, a to při stejném krytí rizik (z průměrného stavu 
cca 650 ks v ochranných zásobnících při původním konceptu výroby došlo k redukci zásobníků na cca 
520 ks).  
 
Ochranné zásobníky byly rovněţ nastaveny před dalšími články logistického řetězce, tj. před linkou 
montáţe a adjustací. Zásobník před linkou montáţe byl nastaven v závislosti na výkonu této linky a 
frekvence vydávání operativního plánu lisování (prvního výrobního uzlu linky). Tento plán je 
aktualizován obvykle dvakrát za kalendářní týden (při mimořádných situacích častěji) a je vydáván na 
období následujících dvou týdnů s tím, ţe první týden je stanoveno fixní pořadí i časová poloha 
realizace zakázky, pro druhý týden můţe být pořadí i termíny měněny v závislosti na skutečných 
dodávkách nakupovaných komponent. V závislosti na výkonu lisování byla velikost zásobníku 
stanovena na mnoţství 400 aţ 700 ks (maximální výkon je cca 100 ks za den).  Při udrţování této výše 
zásobníku a dané frekvenci aktualizace plánu lisování je provoz Obrobna bez mimořádných opatření 
schopen vyrobit poţadované díly pro linku montáţe s čtyřdenním předstihem, který odpovídá běţné 
průběţné době rychlé výrobní linie, včetně uvolnění vstupního materiálu (tento předstih je dostatečný 
pro případné poruchové stavy a vynucené změny plánu linky montáţe). 
 
Zásobník před adjustací chrání plynulé a efektivní dokončení obrobků. Nutnost vytvoření zásoby 
obrobků je vyvolána kolísáním výstupu volných dílů z provozu Obrobna (v závislosti na sloţitosti 
obrobku, průběhu a organizaci finálních přejímek zákazníků a frekvenci převozů) a také rozdílnou 
výkonností adjustace v závislosti na sloţitosti povrchové úpravy obrobku před jeho zabalením a 
expedicí k zákazníkovi. Průměrný denní výstup obrobků se pohybuje v rozmezí 40 aţ 120 ks. Výkon 
adjustace klesá v závislosti na typu povrchové úpravy a balení výrobku a pohybuje se od cca 35 do 100 
ks za den (od sloţitých několikavrstvých nátěrů s dlouhým zasycháním aţ po konzervované díly). Na 
základě uvedených vlivů byla velikost ochranného zásobníku před adjustací nastavena v rozsahu 
jednodenního aţ třídenního předzásobení, tedy v objemu cca 70 aţ 200 ks obrobků Spolu 
s rozpracovanou výrobou (díly zasychajícími mezi jednotlivými vrstvami nátěru) vytváří tento zásobník 
ochranu pro kapacity adjustace. 
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3.4 Fáze implementace a vyhodnocení navrženého konceptu  

Implementace byla zahájena ve druhé polovině roku 2009 a pokračovala v roce 2010. V první fázi byla 
navrţená řešení implementována v provozu Kovárna. V následující fázi byly principy zprůchodnění 
ověřené v prostředí hutní druhovýroby přeneseny do podmínek provozu Obrobna, kde byla zahájena 
jejich implementace v měsíci únoru 2010 a postupně realizována v průběhu celého roku. Toto zpoţdění 
bylo způsobeno jak nutností odstranit původní omezení logistického řetězce, tak změnou podmínek 
implementace a nutnosti přizpůsobení principů prostředí strojírenské výroby (zejména výrobního 
procesu s větším počtem pracovišť v jednotlivých výrobních uzlech). V průběhu implementace byla také 
doplněna a postupně implementována pravidla kumulace výrobních zakázek a posunu bodu rozpojení 
na konec procesu (ve druhé polovině roku 2010). Na základě verifikace pravidel maximalizace stupně 
vyuţití dostupných výrobních kapacit pak byla tato pravidla dále zdokonalována. Kaţdá takováto 
razantní změna způsobu plánování a řízení výroby sebou přináší nové postupy a principy práce, které je 
nutné nejdříve přenést do provozní praxe a postupně uvést do fáze rutinního vyuţívání (coţ 
dokumentuje také neustálé navyšování průchodu výrobků procesem v průběhu implementace). 
 
K uplatnění nového konceptu plánování a řízení výrobních procesů bylo nutné upravit stávající interní 
postupy pro sestavování a vydávání výrobních plánů a rozvrhů - úprava organizačních a řídících aktů, 
proškolení pracovníků, standardizace a vizualizace postupů včetně hodnocení dosahovaných výsledků 
v jednotlivých parametrech procesu (zejména pak počtu vyrobených kusů, sledování prostojů, skluzů a 
rovnoměrnosti expedice).   
 
V následující části studie jsou uvedeny hlavní přínosy a závěry implementace opatření z fáze návrhu. 
Jejich výčet je omezen na vybrané ukazatele, zejména na hodnocení celkového průchodu výrobků 
procesem, které jsou vyjádřeny prostřednictvím průměrného denního počtu dokončených a uvolněných 
výrobků po ověření jejich kvality. Dále jsou uvedeny dopady na stav zásob rozpracované výroby, podíl 
neproduktivních časů (prostojů) a rovnoměrnost materiálového toku a plynulý doběh výrobků do 
expedice. 
 
3.4.1 Zvýšení průchodu výrobků logistickým řetězcem 

Před zahájením realizace studie byl limitujícím článkem zkoumaného logistického řetězce provoz 
Kovárna, konkrétně pak tepelné zpracování výkovků. Po jeho zprůchodnění se přesunulo omezení do 
provozu Obrobna. Následná implementace principů výrobních linií v uvedeném provozu a zprůchodnění 
adjustace (ke kterému došlo v důsledku zrovnoměrnění doběhu volných dílů k dokončení v průběhu 
plánovacího období) vedlo k přesunu omezení zpět do provozu Kovárna, kde se stal úzkým místem 
výkon kovacího lisu. Omezení kapacity kovacího lisu je moţné při rostoucí poptávce řešit nákupem 
výkovků z externích zdrojů a zajistit tak moţnost dalšího navyšování průchodu provozu Obrobna.  
 
Zvýšení disponibilní kapacity provozu Kovárna 
 
V důsledku implementovaných změn v oblasti plánování a rozvrhování procesu tepelného zpracování 
zaloţených na principu výrobních linií došlo k navýšení disponibilní výrobní kapacity uzlu tepelného 
zpracování výkovků v průměru o cca 25% (výkon uzlu kolísá zejména v závislosti na struktuře výroby 
v daném měsíci, výskytu poruch a plánovaných odstávek zařízení). Na obrázku 36 jsou uvedeny 
skutečně dosaţené měsíční výkony uzlu tepelného zpracování výkovků v průběhu roku 2009 a 2010, ze 
kterého je patrný postupný nárůst výkonu v průběhu implementace navrţených opatření. Obrázek 37 
znázorňuje průměrné navýšení výkonu v obou letech. 
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Tento krok vyrovnal dostupnou výrobní kapacitu kování a tepelného zpracování, čímţ bylo odstraněno a 
zprůchodněno původní úzké místo procesu. Zároveň zavedená pravidla plánování a rozvrhování výroby 
uvedená v kapitole 3.3.2 chrání plovoucí úzká místa procesu tepelného zpracování (pece a rovnací lis) 
před zásahy, které by v důsledku mohly znamenat ztráty ve vyuţití jejich dostupné kapacity. 
 

 
 

Obr. 36 Graf skutečného měsíčního výkonu tepelného zpracování výkovků 
 

 
 

Obr. 37 Srovnání průměrného skutečného ročního výkonu tepelného zpracování výkovků 
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Na základě zprůchodnění plovoucích úzkých míst tepelného zpracování výkovků došlo k přesunu 
úzkého místa logistického řetězce do kapacit procesů provozu Obrobna. 
 
Zvýšení disponibilní kapacity provozu Obrobna 

Jako srovnávací úroveň výkonnosti výrobního procesu byl zvolen průměrný počet vyrobených kusů za 
den (uvolněných po kontrole dodrţení poţadované kvality výrobku), tj. výkon provozu Obrobna jako 
celku. Při pouţití tohoto parametru nejsou výsledky ovlivněny délkou období, ale nedochází k 
zohlednění výše rozpracované výroby. Výběr uvedeného parametru vychází z existence plovoucích 
úzkých míst ve zkoumaném procesu, která prakticky znemoţňují měření průchodu výrobků jednotlivými 
výrobními uzly. 
 
Implementace nového konceptu plánování a rozvrhování výroby uvedeného procesu, zaloţeného na 
principu výrobních linií, kumulace výrobních zakázek do dávek, nových pravidlech plánování a 
rozvrhování a nastavení ochranných zásobníků před kritickými plovoucími úzkými místy vedlo ke 
zvýšení průměrného denního průchodu výrobků procesem a  k navýšení celkového objemu výroby 
v průměru o 28% (srovnání průměrného objemu výroby v období před implementací nového konceptu a 
po jeho zavedení). Na obrázku 38 je uvedeno srovnání průměrného denního výkonu před a v průběhu 
implementace. Průměrné zvýšení výkonu provozu Obrobna ve sledovaném období ilustruje obrázek 39. 
 

 
 

Obr. 38 Graf průměrného skutečného denního výkonu provozu Obrobna 
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Obr. 39 Srovnání skutečného průměrného ročního výkonu provozu Obrobna 
  

Zvýšení výkonu výrobního procesu mělo také zásadní vliv na sníţení úrovně skluzů v dodávkách 
volných výrobků (navýšení výrobních kapacit je základním prostředkem pro eliminaci skluzů). V průběhu 
implementace uvedených opatření došlo ke sníţení úrovně skluzů z 5 aţ 7 denního objemu výroby na 
úroveň cca 1 aţ 3 denního objemu. Uvedený objem uţ není moţné povaţovat za skluzy způsobené 
nedostatkem kapacit a zvoleným konceptem plánování a řízení výroby. Nulová úroveň skluzů je při 
dané sloţitosti výrobního procesu, vícesměrných materiálových tocích a charakteru výrobku (sloţitý 
obrobek s vysokými nároky na kvalitu provedení) v praktickém provoze nedosaţitelná, a to zejména 
z důvodu nepředvídatelného výskytu vad materiálu a výrobků. 
 
3.4.2 Stav zásob rozpracované výroby  

Jedním z parametrů správného nastavení zvoleného konceptu plánování a řízení procesu je stav 
rozpracované výroby. Tento stav je závislý na několika faktorech jako jsou velikost výrobní dávky, 
zajištění plynulého a rovnoměrného toku zakázek procesem, návaznosti jednotlivých operací výrobního 
postupu ve směru materiálového toku, výskytu omezení kapacit zdrojů např. v podobě plánovaných 
oprav.  
 
Rozpracovaná výroba je sledována jako stavová veličina celkového objemu zásob v procesu nebo 
prostřednictvím několika kategorií zásob a to například v rozdělení na stav zásob nedokončené výroby 
mezi jednotlivými operacemi (rozpracovaná výroba), stav zásob hotové výroby z hlediska daného 
výrobního procesu (dokončená a uvolněná výroba pro převoz na adjustaci nebo zásoba hotových 
výrobků před předáním na linku montáţe) a zásob výrobních přebytků. Ty vznikají zejména v důsledku 
změn poţadavků zákazníků, náběru vyššího počtu kusů na výrobní dávku ve srovnání s poţadavky 
zákazníků (s cílem dodat poţadované mnoţství i přes výmět zmetků, který se pohybuje v řádu několika 
procent celkového objemu výroby, avšak u jednotlivých typů výrobků se v závislosti na sloţitosti 
zpracování, technologii výroby a kvalitě vstupního materiálu můţe velmi lišit). V praxi se lze setkat také 
s dalšími kategoriemi zásob rozpracované výroby, kterými jsou pozastavená výroba (výrobky se 
zjištěnou opravitelnou výrobní vadou), výrobní etalony nebo seřizovací kusy (polotovary určené 
k nastavení a seřízení technologie, měřidel nebo provádění technologických zkoušek), výrobní zmetky 
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(vznikají chybou při zpracování, pouţitím chybného výrobního postupu nebo dokumentace, poruchou 
stroje, opotřebením nebo vadou nástroje). 
 
Stav zásob rozpracované výroby v provozu Kovárna je výrazně ovlivněn časovou polohou plánovaných 
oprav výrobní technologie v průběhu roku (běţně jsou v průběhu roku prováděny 1 aţ 2 opravy v délce 
trvání jednoho kalendářního týdne a jedna střední oprava s délkou trvání dva aţ čtyři týdny). Délka 
oprav je závislá na plánovaném rozsahu zjištěných závad a výměn části technologie kovárenské části, 
tepelného zpracování a manipulace a dopravy, včetně zařízení, které zásobují provoz médii. Časová 
poloha plánovaných oprav se obvykle, i vzhledem ke kapacitám vlastní údrţby, nekryje s plánovaným 
průběhem oprav provozu Obrobna. 
 
V průběhu přípravy nových pravidel plánování a rozvrhování výroby uvedeného provozu nebylo cílem 
sníţit stav zásob rozpracované výroby, ale přenést tyto zásoby za úzké místo procesu, tj. tepelné 
zpracování a rovnání výkovků. Tímto krokem měla být zvýšena dostupnost a variabilita vstupního 
materiálu pro následující článek logistického řetězce a měl být také vytvořen ochranný zásobník pro 
úzká místa vyskytující se na začátku výrobního procesu obrábění. Tento cíl byl v průběhu realizace 
případové studie splněn. Na začátku realizace se zásoba tepelně nezpracovaných výkovků pohybovala 
v rozmezí 1 000 aţ 1 500 ks. Zprůchodněním úzkých míst procesu došlo ke sníţení stavu rozpracované 
výroby mezi kovárenskou částí a tepelným zpracováním výkovků na cca 0 aţ 250 ks.  Aktuální stav této 
zásoby je ovlivňován zejména cílenou kumulací výkovků určených pro plánované souběţné tepelné 
zpracování v obou pecích. 
 
Implementací opatření z fáze návrhu došlo rovněţ ke změně stavu a struktury rozpracované výroby 
provozu Obrobna. Na obrázku 40 je uveden vývoj stavu zásob rozpracované výroby v průběhu 
implementace nového konceptu plánování a rozvrhování výroby uvedeného provozu. 
    

 
 

Obr. 40 Grafické znázornění stavu rozpracované výroby v průběhu zavádění nového konceptu 
plánování a rozvrhování výroby provozu Obrobna 

 

Jedním z parametrů vhodných pro sledování trendů ve stavu rozpracované výroby při měnícím se 
průměrném průchodu výrobku procesem (v tomto případě rostoucím) je srovnání stavu rozpracované 
výroby na vyrobený kus. Uvedený parametr zohledňuje nejen stavovou veličinu průměrného objemu 
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rozpracované výroby, ale poměrově ji také srovnává s celkovým objemem výroby realizované 
v uvedeném období. Dosaţené hodnoty tohoto poměru jsou uvedeny na obrázku 41. 
 

 
 

Obr. 41 Graf srovnání vývoje stavu rozpracované výroby na dokončený kus 
 
Hodnoty tohoto parametru v jednotlivých měsících jsou ovlivněny dostupností výrobních zdrojů 
(například poruchami jednotlivých zařízení) i záměrnou tvorbou předzásobení linky montáţe před 
plánovaným omezením výroby provozu Obrobna (odstávkami). V uvedeném grafu došlo k růstu 
rozpracované výroby z důvodu předzásobení v posledním sledovaném měsíci. 
 
I přes obavy z navýšení stavu rozpracované výroby zavedením nových pravidel pro kumulaci výrobních 
zakázek do dávek a tvorbou ochranných zásobníků před kritickými plovoucími úzkými místy došlo 
k celkovému poklesu zásob rozpracované výroby provozu Obrobna a také k poklesu průměrného stavu 
zásob na jeden vyrobený kus. Tento pokles je způsoben zvýšením plynulosti materiálových toků a 
zrychlením průchodu výrobků procesem, zejména v rychlé výrobní linii s dvoutřetinovým podílem na 
celkovém objemu výroby. Uvedené výsledky dokazují, ţe díky implementovaným opatřením je moţné i 
s cílenou tvorbou výrobních dávek a ochranných zásobníků před úzkými místy procesu dosáhnout 
podstatného vylepšení struktury i objemu zásob rozpracované výroby. A to ve srovnání s 
původním konceptem řízeného vstupu do procesu s podstatně vyšším výskytem omezení, změn jejich 
pozice v procesu, vyšším počtem změn sortimentu, priorit zpracování zakázek na jednotlivých výrobních 
uzlech spojených s náročnou koordinací materiálových toků a realizací jednotlivých zakázek.  
 
3.4.3 Sledování prostojů 

Stupeň vyuţití technologických kapacit procesu je ovlivněn rozsahem a podílem prostojů na celkovém 
čase obsazení výrobních zdrojů. V průběhu realizace případové studie došlo k navýšení průměrného 
stupně vyuţití kapacit úzkých míst procesu. Hodnoty tohoto parametru se přiblíţily u kritických 
plovoucích úzkých míst provozu Obrobna aţ k hodnotě 85% (sloţky A + B dle metodického postupu 
z kapitoly 3.2.3), coţ je moţné pokládat za stav, který při zohlednění stáří výrobních zařízení a 
manipulačních prostředků odpovídá špičkovým hodnotám celkové efektivity zařízení.  
 
Jako jeden z klíčových parametrů pro zvýšení propustnosti procesu byl zvolen objem času potřebného 
pro přestavby a seřízení výrobních zařízení, který představoval významný potenciál zvýšení disponibilní 
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kapacity daného procesu. Proto byl proces plánování a rozvrhování výroby nastaven tak, aby zavedení 
výrobních linií a zvýšení velikosti výrobních dávek přineslo sníţení časů potřebných k seřízení zařízení 
a tím zvýšení objemu vyrobených kusů a celkové efektivity procesu. 
 
Dosaţené úspory v podílu neproduktivní časů výrobních kapacit provozu Obrobna jsou zobrazeny na 
obrázku 42. (trend v poklesu celkových a ovlivnitelných prostojů) a obrázku 43 (trend v poklesu dílčích 
sloţek ovlivnitelných prostojů).  
 

 
 
Obr. 42 Pokles celkových a ovlivnitelných prostojů provozu Obrobna v průběhu implementace nového 

konceptu plánování a rozvrhování výroby 
 

 
 

Obr. 43 Pokles prostojů způsobených opravami vad a časy seřízení zařízení provozu Obrobna 
v průběhu implementace nového konceptu plánování a rozvrhování výroby 

 
Uvedené výstupy analýzy prostojů byly vypracovány na základě skutečných záznamů o stavu výrobních 
zařízení a výskytu vad výrobků načtených do podnikového informačního systému obsluhou jednotlivých 
výrobních zařízení.  
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Ovlivnitelné prostoje v průběhu implementace navrţených opatření postupně klesaly. Po ukončení 
realizace se ustálily na hodnotě o cca 40 % menší, neţ byl jejich výchozí stav. Obdobné úspory byly 
vzhledem k minimalizaci seřízení a přestaveb zařízení i zúţení výrobního sortimentu na rychlé výrobní 
linii dosaţeny v počtu výrobků s identifikovanou výrobní vadou (z důvodu sníţení počtu seřizovacích 
kusů a chybovosti obsluhy při častých změnách sortimentu).  
 
3.4.4 Rovnoměrný materiálový tok a doběh výrobků do expedice 

Dalším cílem realizace případové studie bylo dosaţení rovnoměrné expedice výrobků. Prostředkem pro 
dosaţení tohoto cíle bylo zajištění plynulého a rovnoměrného toku výrobků do adjustace. V původním 
konceptu nebyla v průběhu první dekády kalendářního měsíce kapacita adjustace vyuţita a naopak 
v průběhu závěrečné dekády docházelo k jejímu trvalému přetěţování s typickým projevem syndromu 
konce měsíce. Zavedení principu výrobních linií vedlo k odstranění uvedeného omezení a 
zrovnoměrnění zatíţení kapacit adjustace a expedice výrobků v průběhu měsíce (viz změna časových 
priorit konceptu plánování a rozvrhování výroby uvedená v kapitole 3.3.1). 
 
Na obrázku 44 je srovnání rovnoměrnosti expedice výrobků ve vybraných měsících před (únor a duben 
2010) a v průběhu implementace nového konceptu plánování a rozvrhování výroby (červen a září 
2010). Z uvedeného obrázku je patrný výrazný pozitivní dopad realizovaných opatření na rovnoměrnost 
expedice. 
 

 
 

Obr 44 Srovnání rovnoměrnosti expedice v průběhu zavádění nového konceptu plánování a 
rozvrhování výroby 

 
3.4.5 Závěry z realizace  

Na základě uvedených hodnotících parametrů je moţné provézt srovnání dosaţených hodnot 
v původním a novém konceptu plánování a rozvrhování výroby. Zavedení výrobních linií, kumulace 
výrobních dávek, zavedení pravidel maximalizace výkonu a ochrany kritických plovoucích úzkých míst 
znamenalo: 
 

- zvýšení disponibilní kapacity výroby aţ o 28% (dle struktury zakázek),  
- dosaţení rovnoměrné expedice výrobků v průběhu kalendářního měsíce, 
- zkrácení celkové doby potřebné pro přestavby a seřízení zařízení (cca o 40% na vyrobený kus), 
- navýšení celkového vyuţití disponibilních kapacit zařízení na úzkých místech procesu aţ na 

85%, 
- sníţení podílu výrobků s výskytem vad (na cca 40 - 50% původní hodnoty), 
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- sníţení celkového stavu rozpracované výroby o více neţ 10% a současně zvýšení zásob 
hotové výroby před adjustací a linkou montáţe (zlepšení struktury zásob), 

- sníţení podílu zpoţděných dodávek na úroveň 1 aţ 3 denního výkonu procesu, 
- zvýšení disponibility dílů pro linku montáţe (zvýšená variabilita pouţití dílů, eliminace rizik 

plynoucích s nedodání dílů pro linku montáţe), 
- zjednodušení plánování a řízení výroby.  

 
Na základě dosaţených efektů je moţné konstatovat, ţe implementace navrhovaného konceptu 
plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob v prostředí zakázkové a malosériové hutní 
druhovýroby a strojírenské výroby s proměnlivou poptávkou, sloţitými, několikastupňovými výrobními 
procesy, vícesměrnými materiálovými toky s výskytem plovoucích úzkých míst, můţe přinést další 
potenciál pro odstranění omezení a navýšení celkového průchodu výrobků jednotlivými výrobními 
procesy a celým logistickým řetězcem. Toto zprůchodnění vede ke zvýšení produktivity jednotlivých 
částí procesu (úspora jednotkových nákladů na vyrobený kus) a umoţňuje zvýšení objemu 
realizovaných trţeb. 
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3.5 Zobecnění výstupů případové studie  

V souladu s vytýčenými cíli práce a jejich plněním v podobě předloţené případové studie, lze dospět 
k určitým metodickým zobecněním a doporučením pro zvýšení průchodnosti logistických řetězců a 
maximalizaci stupně vyuţití výrobních kapacit ve výrobních procesech obdobného typu. Tato zobecnění 
vycházejí z principů stanovení tzv. výrobních linií, které omezují negativní dopady výskytu plovoucích 
úzkých míst a nástrojů podporujících výrobní linie, tj. segmentace výrobkového portfolia, kumulace 
výrobních dávek a pravidel plánování a rozvrhování výrobních procesů. 
 
3.5.1 Implementace konceptu výrobních linií 

Výrobní linii představuje časově nebo prostorově vymezená výrobní kapacita pro kumulovanou realizaci 
segmentu výrobků s vysokým potenciálem hromadnosti výroby. 
 
Implementace konceptu výrobních linií přináší změnu filosofie plánování a řízení procesů s plovoucími 
úzkými místy, kdy ve vymezeném čase či prostoru dochází k omezení fluktuace úzkého místa a 
maximalizaci vyuţití výrobních kapacit na základě uplatnění klasických postupů zprůchodňování 
omezení. Za tímto účelem je tedy nutné provézt: 
 

- identifikaci plovoucích úzkých míst a podmínek jejich výskytu, 
- segmentaci výrobkového mixu v plánovaném objemu a struktuře výroby pro plánovací období, 
- identifikaci potenciálu stabilizace omezení procesu a jeho zprůchodnění pro vybraný segment 

výroby, 
- časovou či prostorovou bilanci kapacit jednotlivých segmentů výrobkového mixu, 
- definování výrobních linií, 
- v závislosti na předchozích krocích změnu způsobu plánování a rozvrhování výroby.  

 
Tyto kroky vycházejí z charakteru procesu s výskytem plovoucích úzkých míst, kdy s přechodem na jiný 
typ výrobku můţe nastat situace, kdy s touto změnou rytmus procesu udává jiné pracoviště neţ při 
předchozím typu výrobku.  
 
S rostoucím počtem operací a pracovišť v jednotlivých výrobních uzlech, vícesměrnými materiálovými 
toky a výskytem plovoucích omezení v procesu roste také sloţitost a tím i náročnost plánování a řízení 
výroby takových procesů. 
 
Princip implementace výrobních linií znamená výrazné zjednodušení plánování a řízení komplikovaných 
výrobních procesů a to segmentací výrobkového mixu na výrobky, pro které je omezení procesu 
alokováno pevně na jeden shodný výrobní uzel, který pak udává rytmus celé výrobní linii. Tím vzniká 
tzv. rychlá výrobní linie, kterou procházejí (jsou na ni zaplánovány) pouze výrobky příslušné skupiny 
z celého portfolia výrobků. Kumulace výroby v rychlé výrobní linii je pak zdrojem plynulého 
materiálového toku s rovnoměrným zatíţením vybraných výrobních zařízení a uzlů, s minimálními časy 
přestaveb, stavem rozpracované výroby v podobě zásobníků a maximalizací vyuţití kapacit a průchodu 
výrobků procesem.  
 
Zbylé výrobky jsou pak alokovány na další výrobní kapacity - pomalou výrobní linii, kde je sice nutné 
reagovat na sloţitost materiálových toků, dynamický přesun úzkých míst a řízení zásobníků před těmito 
omezeními, ale ve zcela jiném, výrazně menším rozsahu, niţším stavu rozpracované výroby a při 
omezení pozornosti pouze na vybrané uzly, které představují riziko ztráty výkonu. 
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Aplikace principu výrobních linií v procesech, ve kterých to umoţňuje variabilita prostorového 
uspořádání provozu, různorodost a délka ţivotních cyklů vyráběných produktů (například strojírenská 
výroba), můţe být doplněna o změnu prostorového uspořádání a seskupení zařízení vyhrazených pro 
jednotlivé výrobní linie do výrobních linek nebo uspořádání pracovišť do ucelených skupin s hromadnou 
obsluhou (hnízd). V těchto případech mohou být výrobní linie vymezeny prostorově. U časového 
vymezení výrobní linie by měl být čas vyhrazený pro zpracování jiných výrobků v procesu omezen na 
nezbytné minimum, případně by výrobní linie měla být tvořena z výrobků s vysokou prioritou a přidanou 
hodnotou ve srovnání s ostatními vyráběnými produkty. Časové vymezení výrobních kapacit je spojeno 
zejména s hutní výrobou nebo výrobními uzly s jedním zdrojem. 
 
Při zavedení výrobních linií za pouţití časového vymezení výrobní kapacity dochází ke ztrátě 
rovnoměrnosti výrobkových toků jednotlivých segmentů portfolia produktů. Délka časových oken pro 
zaplánování výroby v jednotlivých liniích musí být v souladu s velikostí nastavených mezioperačních 
zásobníků před pracovišti umístěnými za úzkými místy tak, aby zajišťovaly plynulý chod následujících 
pracovišť v toku materiálu procesem. V takových případech můţe být délka časového vymezení 
výrobních kapacit omezena disponibilním prostorem pro vytvoření zásobníků a náklady na udrţování 
zásob rozpracované výroby [59]. 
 
Dalším opatřením ke zvýšení disponibilní kapacity výroby, které implementace principu výrobních linií 
podporuje, je zkrácení průměrné délky přestavby na rychlé výrobní linii. To je způsobeno omezením 
sortimentu zpracovávaného na této linii na vybraný segment výrobků s podobnými parametry, které 
umoţňuje standardizaci a vizualizaci seřizovacích postupů, minimalizaci potřebných nástrojů a prostoru 
pro jejich uloţení (s prioritou zaměření se na úzká místa procesu).  
 
3.5.2 Pravidla segmentace výrobkového mixu a kumulace výrobních zakázek do dávek 

Postup segmentace výrobkového portfolia je základem implementace konceptu výrobních linií, zvláště 
s ohledem na potřebu rozřazování poţadavků v závislosti na jejich parametrech a jejich následné 
přiřazení k dané výrobní linii. Vzhledem k zanedbatelné míře opakovatelnosti struktury a objemu 
výrobních poţadavků pro dané plánovací období je nutné segmentaci výrobního portfolia a přiřazení 
výrobků výrobním liniím průběţně aktualizovat. 
 
Pravidla segmentace jsou zaměřena zejména na nalezení dostatečného objemu výroby (na základě 
analýzy výrobkového portfolia) s podobnými parametry, které mohou vést při oddělené realizaci výroby 
(časové nebo prostorové) ke stabilizaci a zprůchodnění omezení a to pomocí sníţení podílu prostojů na 
celkovém disponibilním čase.  
 
Jedním z nástrojů pro omezení celkového času potřebného k seřízení a přestavbám výrobních kapacit 
na rychlé výrobní linii je kumulace výrobních zakázek do dávek (posun bodu rozpojení blíţe k 
zákazníkovi). I kdyţ tento postup není v prostředí realizace výroby na zakázku běţný, můţe být 
významným zdrojem časových úspor výrobních zařízení. Kaţdá přestavba, která je kumulací 
eliminována, přináší potenciál pro výrobu dalších výrobků a zvýšení průchodu výrobků systémem. 
 
Kumulaci výrobních zakázek do společných výrobních dávek je moţné provádět na základě vybraných 
společných parametrů výrobků:  
  

- rozměrových parametrů výrobku (sestavy, skupiny dílů),  
- materiálových poţadavků, 
- technických podmínek výroby a prováděných zkoušek, 
- shodné technologie výroby, 
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- označení výrobku (pokud toto nelze realizovat za částí procesu s kumulací výrobních dávek).  
  
Důleţitým faktorem pro zvýšení potenciálu kumulace výroby je analýza moţných úprav a přesunů 
operací ve výrobním postupu (technologii výroby) vybraných výrobků (s významným podílem na objemu 
výroby), která umoţní zahrnout tyto výrobky do dávek s jinými výrobky. 
 
Kumulace výrobních zakázek do dávek přináší zejména: 
 

- zvýšení disponibilní kapacity a růst produktivity výroby (úsporou času potřebného na seřízení a 
přestavby), 

- úsporu kapacit na provádění materiálových zkoušek (kumulace uvolnění materiálu do výroby 
pro více zakázek), 

- úsporu materiálu (menší počet seřizovacích kusů, zmetků, odebraných zkoušek, výrobních 
přebytků), 

- sníţení zásob rozpracované výroby v procesech s plovoucími úzkými místy (eliminace 
některých ochranných zásobníků, výrobních přebytků, větší disponibilita zásob pro krytí 
poţadavků), 

- zvýšení disponibility zásob hotové výroby (při stejném objemu zásob lze krýt větší rozsah 
poţadavků), 

- eliminaci rizika znehodnocení výrobků dlouhým skladováním (při změnách poţadavků 
zákazníků, skladování přebytků). 

- sníţení počtu zásahů do plánu výroby (větší stabilita plánu a sníţení počtu urgentních 
poţadavků), 

- standardizaci postupů a kumulovanou obsluhu pracovišť, 
 
Kumulace výrobních zakázek do velkých výrobních dávek je efektivním nástrojem pro zvýšení 
disponibilní kapacity výroby. Implementace tohoto postupu však představuje určité riziko nárůstu zásob 
rozpracované výroby v případě, ţe se kumulace provádí na příliš dlouhé období, ve kterém jsou 
poţadavky zákazníků kumulovanou dávkou pokrývány. 
 
3.5.3 Pravidla plánování a rozvrhování výroby 

Při zavádění změn v konceptu plánování a řízení výroby je nutné cíleně sledovat rizika, která vedou 
k ohroţení sestaveného plánu výroby a tím i k nevyuţití části disponibilních kapacit výrobních zařízení. 
Na základě tohoto sledování autor doporučuje definovat obecně závazná pravidla pro sestavování 
výrobních plánů a rozvrhů a ochranu vyuţití kapacit výrobních zdrojů (zejména pak úzkých míst 
procesu) s cílem maximalizace dosahovaného výkonu. 
 
Z pohledu sloţitosti procesu plánování a řízení výroby v procesech s plovoucími úzkými místy je nutné, 
aby mezi základní principy sestavování a realizace plánu patřily jednoduchost, plynulost a rovnoměrnost 
průběhu výroby (bez zbytečných zásahů), ochrana sestaveného plánu (eliminace zbytečných zásahů), 
vzájemná důvěra a respekt k sestavenému plánu (stanovené a vzájemně odsouhlasené pořadí a 
časová poloha realizace výroby v jednotlivých uzlech). Bez dodrţení těchto principů není moţné 
efektivně řídit realizaci jednotlivých výrobních dávek v čase, ani vyuţít potenciál pro navýšení stupně 
vyuţití rozhodujících výrobních uzlů. 
 
Na základě identifikovaných rizik a příčin odchylek sestaveného plánu a skutečné realizace výroby autor 
doporučuje sestavit níţe uvedená pravidla plánování a rozvrhování výroby a respektovat jejich plnění: 
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- dodrţování principů plánování výroby ve výrobních liniích (s omezením fluktuace úzkých míst 
v podstatné části objemu výroby a jejich zprůchodnění), 

- pravidelné bilancování výrobních kapacit včetně výrobních linií, 
- sestavování a společné projednávání výrobních rozvrhů (se zástupci výroby a útvaru 

sestavujícího plán) pro všechna pracoviště provozu (minimálně v rozsahu části procesů 
s potenciálním výskytem plovoucích úzkých míst), 

- kontrola a dostatečný předstih v zajištění i uvolnění materiálu do výroby, 
- dodrţování určeného pořadí zpracování výrobních zakázek, 
- zajištění dostatečného rozsahu technologické podpory výroby, 
- vyuţívání potenciálu kumulace výroby více výrobních zakázek do dávek (u stejného typu 

výrobku nebo alespoň totoţných postupů a operací při zpracování výrobků na pracovišti 
s omezením), 

- kumulace malých výrobních zakázek, jejichţ odběr zákazník rozkládá do delšího časového 
období do dávek (s vytvořením moţnosti skladování hotové nebo rozpracované výroby za 
místem s takto prováděnou kumulací), 

- zavedení principu řízení materiálového toku následným procesem, 
- stanovení a dodrţování priorit v obsazování pracovišť (systematické zvyšování kvalifikace a 

multiprofesnosti pracovníků), 
- tvorba a udrţování ochranných zásobníků. 

 
Význam těchto pravidel spočívá v ochraně vyuţití kapacit pracovišť s potenciálním výskytem úzkého 
místa, eliminaci významných odchylek sestaveného plánu od skutečné realizace výroby a zajištění 
maximalizace dosaţitelného výkonu systému. Jejich obsah je nutné přizpůsobit konkrétnímu procesu. 
 
3.5.4 Nastavení ochranných zásobníků 

Ochranné zásobníky chrání úzká místa před „vyhladověním“, tj. nedostatkem výrobních zakázek 
určených ke zpracování na úzkém místě. V procesech s plovoucími úzkými místy však není výskyt 
omezení stabilní, proto je vhodné chránit větší počet míst, která by při ztrátách vyuţití kapacit výrazně 
omezila celkový průchod výrobků procesem. Tato místa je moţné označit jako kritická a jejich 
identifikaci provést na základě bilance vyuţití kapacit a také na základě analýzy operačních časů 
zpracování výrobků v jednotlivých výrobních uzlech. Pokud existuje část výrobkového portfolia, která 
vykazuje na daném uzlu nejdelší časy zpracování, existuje reálná hrozba omezení následujících 
pracovišť, které mohou v důsledku zpomalení toku materiálu ztrácet svou kapacitu. 
 
Nastavení zásobníků je závislé na rozdílu výkonu na sebe navazujících výrobních uzlů a délky času, po 
které chceme úzká místa chránit. Autor uvádí dva typy zásobníků, jejichţ velikost následně srovnává a 
pro nastavení konečné velikosti zásobníků pouţívá vyšší z vypočtených hodnot. Jsou to zásobníky 
poruchové a výkonové. Velikost poruchového zásobníku je rovna výkonu kritického plovoucího úzkého 
místa po dobu trvání předpokládaného výpadku výkonu předcházejícího uzlu v důsledku poruchy (tato 
doba je odvozena od běţné doby odstranění poruchy a pravděpodobnosti jejího výskytu v závislosti na 
počtu pracovišť s moţným současným výskytem poruchy). Velikost výkonových zásobníků je nastavena 
v závislosti na délce trvání přesunu omezení mezi kritickým úzkým místem a jiným výrobním uzlem a 
rozdílu jejich výkonu. Jde tedy o ochranu výkonu kritického plovoucího úzkého místa procesu v čase 
výskytu omezení na jiném výrobním uzlu, který se nachází před tímto omezením systému (zkoumány a 
srovnávány jsou výkony výrobních uzlů proti směru materiálového toku). 
 
Existuje několik způsobů výpočtu výkonových zásobníků navrţených autorem, jejichţ odvození bylo 
provedeno v kapitole 3.3.4. Jejich volba bude záviset na vzájemném posouzení pravděpodobnosti a 
dopadů výpadku výkonu kritického úzkého místa a negativních dopadů a problémů, spojených 
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s udrţováním zásobníků (např. náklady na udrţování zásob, riziko jejich znehodnocení nebo prostorová 
omezení provozu). Velikost ochranných zásobníků je moţné sníţit jejich pravidelným sledováním a 
řízením.      
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4 ZÁVĚR 

Stěţejním cílem disertační práce bylo navrhnout nový koncept plánování a řízení výroby, materiálových 
toků a zásob, který bude zaloţen na rozšíření aplikace dnes jiţ známých nástrojů teorie omezení a 
managementu úzkých míst vyuţívaných při zvyšování propustnosti logistických řetězců ve sféře 
hromadné výroby (automobilového a elektrotechnického průmyslu) na oblast zakázkové a malosériové 
hutní a navazující strojírenské výroby. Na základě zpracování případové studie pak odvodit a popsat 
obecná pravidla a principy implementace metod plánování a řízení materiálového toku, vedoucí ke 
zprůchodnění úzkých míst v procesech obdobného charakteru a minimalizovat tak negativní dopady 
specifických podmínek těchto odvětví. 
 
Zkoumaný logistický řetězec byl situován v prostředí zakázkové a malosériové, technologicky náročné a 
vícestupňové výroby s vícesměrnými materiálovými toky, výskytem plovoucích úzkých míst a 
proměnlivou poptávkou.  
 
Z metodologického hlediska je vhodné pro vytváření a implementaci nového konceptu plánování a 
řízení materiálových toků a zásob v logistických řetězcích uvedeného charakteru doporučit kombinaci 
základních nástrojů teorie omezení, managementu úzkých míst a simulačních přístupů. 
Experimentováním na simulačním modelu je moţné jednoznačně identifikovat plovoucí úzká místa, 
nalézt a ověřit vhodná pravidla pro plánování a rozvrhování identifikovaných omezení (případně dalších 
řešení zvyšujících jejich vyuţití a nevyţadujících vysoké investice) a zároveň ověřit přínosy a vymezit 
rizika implementace navrţených opatření. Po implementaci konceptu je moţné model vyuţít 
k pravidelné verifikaci aktuálnosti zvoleného konceptu z hlediska změn na trhu nebo ve vlastním 
logistickém řetězci. 
 
Jako jedno z moţných východisek pro realizaci základních principů teorie omezení a managementu 
úzkých míst v prostředí hutní a navazující strojírenské výroby autor definoval nový koncept plánování a 
řízení procesů pomocí výrobních linií. Výrobní linii představuje časově nebo prostorově vymezená 
výrobní kapacita pro kumulovanou realizaci segmentu výrobků s vysokým potenciálem hromadnosti 
výroby. Uvedený princip umoţňuje rozdělení sloţité výroby na tzv. rychlé a pomalé výrobní linie. Větší 
část sortimentu je zpracovávána na rychlé výrobní linii, kterou je moţné řídit na základě konceptu 
hromadné výroby a vyuţívat tak jeho výhod. Zbývající část sortimentu je řízena podle principů 
malosériové a kusové výroby. 
 
Implementace principu výrobních linií v uvedených typech procesů tak vede na rychlé linii k omezení 
fluktuace plovoucích úzkých míst, zvýšení rovnoměrnosti, pravidelnosti a plynulosti materiálových toků 
(odstranění „syndromu konce měsíce“), zvýšení výkonnosti výrobních zařízení a zjednodušení systému 
plánování a řízení výroby. Na pomalé výrobní linii je sice nutné reagovat na sloţitost materiálových toků, 
dynamický přesun úzkých míst a řízení zásobníků před těmito omezeními, ale ve zcela jiném, výrazně 
menším rozsahu, niţším stavu rozpracované výroby a při omezení pozornosti pouze na vybrané uzly, 
které představují riziko ztráty výkonu. 
 
Rozdělení realizace výroby do výrobních linií eliminuje negativní dopady změn sortimentu na stupeň 
vyuţití kapacit jednotlivých pracovišť výrobního procesu (zejména plovoucích úzkých míst) nejen 
z důvodu zařazení stejného segmentu výrobků na rychlou výrobní linii, ale rovněţ díky moţnosti 
kumulace jednotlivých typů výrobků v rámci uvedeného segmentu do výrobních dávek. Tím dochází 
k redukci ztrát způsobených přestavbami a seřízením na nový typ výrobku. Neúměrná kumulace 
výrobních dávek však můţe způsobovat celou řadu negativních projevů, jako jsou nerovnoměrné 
zatíţení zdrojů, zvyšování zásob rozpracované výroby, ztráta „tahu“ a přehledu ve výrobě (dávky 
kumulovaných poţadavků kryjících více zakázek). Proto je nutné při nastavení konceptu plánování a 
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řízení výroby zaloţeného na principech výrobních linií tato rizika v co největší míře eliminovat. Přestoţe 
kumulace výrobních zakázek do dávek není v prostředí zakázkové výroby běţným nástrojem, můţe její 
implementace, při vhodném nastavení pravidel pro kumulaci, znamenat významný potenciál pro zvýšení 
průchodu výrobků procesem (zejména v části materiálového toku s výskytem plovoucích úzkých míst).      
  
Aplikaci principu výrobních linií je nutné podpořit vytvořením a zavedením jednoduchých, ale závazných 
pravidel pro maximalizaci výkonu procesu. Tato pravidla jsou sestavena zejména pro dosaţení 
plynulosti a rovnoměrnosti zatíţení zdrojů a ochrany úzkých míst, představujících omezení výkonnosti 
výrobního systému. Při dimenzování ochranných zásobníků je nutné vzít v úvahu nejen velikost 
„klasických“ poruch a kolísání ve výrobním procesu, ale rovněţ rozdílné délky trvání výrobních operací 
jednotlivých zařízení a pracovišť, které způsobují fluktuaci úzkých míst. Vytvořená pravidla by měla 
ochránit kromě plynulosti materiálových toků také sestavené výrobní plány a rozvrhy s cílem eliminace 
zbytečných zásahů do plánovacího procesu i samotné výroby. 
 
Mimo hlavní cíle práce byly navrţeny a verifikovány dílčí modely a metodické postupy, které lze vyuţít 
pro tvorbu a implementaci nového konceptu plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob 
v procesech obdobného charakteru (po jejich adaptaci na podmínky daného procesu). Konkrétně jde o 
dynamické modely výrobních procesů, bilanční modely výrobních kapacit, postupy pro vícekriteriální 
analýzu a klasifikaci zásob, segmentaci výrobkového mixu, analýzu časového vyuţití zařízení a 
nastavení ochranných zásobníků v procesech s plovoucími úzkými místy. 
 
Z poznatků a zkušeností získaných v průběhu realizace případové studie je moţné konstatovat, ţe i 
v podmínkách hutní druhovýroby a strojírenství je moţné  tvůrčím způsobem aplikovat obecné principy 
teorie omezení a managementu úzkých míst a touto formou nalézt potenciál pro významné navýšení 
vyuţití výrobních kapacit výrobních zdrojů a výkonu celého logistického řetězce. Pro jeho vyuţití je však 
nutné změnit nastavení konceptu plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob. I přes 
dosaţené výsledky z případové studie, které vedly ke zvýšení průchodu logistického řetězce v řádu 
desítek procent, není moţné rozsah tohoto potenciálu paušálně stanovit. Vše bude závislé především 
na konkrétních podmínkách daného řetězce, zejména na výchozím konceptu plánování a řízení výroby, 
materiálových toků a zásob, technologii výroby, charakteru a rozsahu výrobního sortimentu, stupni 
vyuţití jednotlivých zdrojů, prostorovém uspořádání a dalších faktorech ovlivňujících výkonnost daného 
řetězce. 
 
Vzhledem k tomu, ţe logistický řetězec, v jehoţ prostředí byla navrţená řešení implementována, je 
charakteristický řadou specifik, je moţné pro další vědeckou práci navrhnout ověření a zpřesnění 
potenciálu jejich implementace i v dalších typech výrobních procesů, a to jak v oblasti očekávaných 
přínosů, tak moţných rizik.  
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CONCLUSION 

The main objective of this thesis was to design a new conception for production, material flows and 
stock planning and control. This conception is based on extended application of well-known tools of the 
theory of constraints and bottlenecks management. It is designed to increase capacity of logistics chains 
of large-scale production (automobile and electrical industry), in connection with the area of user-
specific and low-volume metallurgical and consecutive engineering industry. Based on case studies 
processing, we can determine and describe general rules and principles of implementation methods for 
material flow planning and control. This will lead to bottlenecks elimination in processes similar to the 
above mentioned ones, and thus minimize negative impacts of the specific conditions within this field of 
industry. 
 
Monitored logistics chain was used to simulate a user-specific and low-volume production, 
technologically sophisticated and multilevel production with multidirectional material flows, occurrence of 
floating bottlenecks, and variable demands.  
 
As to the methodology, we recommend combine basic tools of theory of constraints, bottlenecks 
management and simulation techniques to create and implement the new conception of material flow 
and stock planning and control within the logistics chains of similar characteristics. By providing 
experiments on a new simulation model, it is possible to determine and identify floating bottlenecks, find 
and verify suitable rules for planning and scheduling of the constraints (eventually other solutions to 
increase utilization, which do not require heavy investments) and at the same time to verify benefits and 
determine risks of the suggested measures implementations. After the new conception implementation, 
it is possible to use this model for regular verification of up-dated conception, with regard to the changes 
in market or logistics chain.  
 
The author designed a new conception of material flow and stock planning and control, using production 
lines, as a solution for realization of general principles of theory of constraints and bottlenecks 
management in metallurgical and related engineering production. Production lines are represented by 
time or space restricted production capacity for accumulative products segments. These show a high-
potential of production accumulation. Mentioned principle enables us to divide complex production into 
so-called fast and slow production lines. Majority of assortment is then processed on the fast production 
line, which can be controlled on the bases of large-scale production, and thus it can use all its benefits. 
Remaining part of assortment is managed in accordance with the principles of the user-specific and low-
volume production. 
 
Implementation of production lines principle in the mentioned types of processes causes reduction of 
fluctuation of floating bottlenecks places in fast production, increases regularity, steadiness of material 
flows (eliminates ”the end-of-month” phenomenon). It also increases efficiency of production device and 
simplifies systems of production planning and control. In the slow production line it is necessary to 
respond to complexity of material flows, dynamic transfer of bottleneck and stock management, in 
relation to these limiting conditions, but in a quite different and significantly lower scope. Other benefits 
are lower work-in-process state of production and we can pay attention only to the selected nodes, 
which represent high risk of performance loss. 
 
Distribution of production to the production lines eliminates negative impacts of assortment changes on 
the level of utilization in individual workplaces and in the production process (mainly the floating 
bottlenecks). It is so not only the placing the same assortment of production segments to the fast 
production line, but also thanks to the possibility of accumulating particular types of products within the 
segment into the same production lot. This brings reduction of losses, caused by changeovers and 
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settings for a new type of product. The disproportionate accumulation of production lots can cause many 
negative phenomena, such as unequal loads of sources, increase in work-in-process stocks, and loss of 
“drive“ and transparency in production (lots of accumulated requirements are covering more orders). 
Therefore, when setting the conception of planning and managing production based on production lines, 
it is necessary to limit these risks to the minimum. Although the accumulation of orders into batches is 
not a regular tool for the user-specific production, its implementation, with a proper setting or rules for 
accumulation, can bring a substantial potential to increase passage of products via the production 
process (especially in the part of material flow with floating bottlenecks occurrence).      
  
Application of production lines principles must be supported by implementation of simple but obligatory 
rules to maximize the process performance. These rules are made out to reach fluency and regularity of 
sources loads and protection of bottlenecks, as they are the main limitations of the production system 
performance. When dimensioning protective buffer, it is necessary to take into consideration not only 
the volume of “typical“ failures and fluctuation within the production process, but also differences in time 
for each production operation for various devices and workplaces. These cause fluctuation of 
bottlenecks. Generated rules should protect not only material flows, but also designed production plans 
and schedules, with the aim to eliminate redundant interventions to the planning process and 
production. 
 
Apart from the main objective of this work, particular models and methodology instructions were 
designed and verified. These can be used to create and implement new conception of material flow and 
stock planning and control for processes with similar characteristics (after adapting them for the 
particular process). To be specific, there are dynamic models of production processes, balance models 
of production capacities, procedures for multi criteria analysis and stock classification, segmentation of 
product mix, analysis of time utilization of devices, and setting of protective buffers for processes with 
floating bottlenecks. 
 
From findings and experience gained during the realization of the case study, it can be deducted that 
under the conditions of metallurgical secondary manufacturing, it is possible to apply creatively general 
principles of the theory of constraints and bottleneck management. This way it is possible to determine 
potential for significant increase of production capacities utilization, as well as production sources and 
performance of the whole logistics chain. For its use it is essential to change setting of the conception of 
production, material flow and stock planning and control. Despite of production planning and control the 
case study outputs, which led to improvement of logistics chain and its permeability by tens of per cents, 
it is not possible to determine the scope of this potential at large. It will all depend on specific conditions 
of the given chain, especially with the starting conception of material flow and stock planning and 
control, production technologies, nature and scope of production assortment, level of utilization of 
individual sources, layout and other factors that influence the performance of the given chain. 
 
As the logistics chain, for which the solution was designed and implemented, displays a number of 
specific features, it is possible to use this method in other scientific research to verify and specify this 
implementation potential in other types of production processes, and that is in the area of expected 
benefits and potential risks.  
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Příloha 1 Tabulka hodnot koeficientu úrovně sluţeb pro normální rozdělení pravděpodobnosti 

 

 
 

  

Hodnota násobku 

sigma (k)

Hustota bez posunutí - 

číselně

Hustota bez posunutí  - 

procentuálně

Hodnota násobku 

sigma (k)

Hustota bez posunutí - 

číselně

Hustota bez posunutí  - 

procentuálně

0 0,5 50,00% 3 0,999 99,90%

0,1 0,54 54,00% 3,1 0,99903 99,90%

0,2 0,579 57,90% 3,2 0,99931 99,93%

0,3 0,618 61,80% 3,3 0,99952 99,95%

0,4 0,655 65,50% 3,4 0,99966 99,97%

0,5 0,691 69,10% 3,5 0,99977 99,98%

0,6 0,726 72,60% 3,6 0,99984 99,98%

0,7 0,758 75,80% 3,7 0,99989 99,99%

0,8 0,788 78,80% 3,8 0,99993 99,99%

0,9 0,816 81,60% 3,9 0,99995 100,00%

1 0,841 84,10% 4 0,99997 100,00%

1,1 0,864 86,40% 4,1 0,9999793 100,00%

1,2 0,885 88,50% 4,2 0,9999866 100,00%

1,3 0,903 90,30% 4,3 0,9999915 100,00%

1,4 0,919 91,90% 4,4 0,9999946 100,00%

1,5 0,933 93,30% 4,5 0,9999966 100,00%

1,6 0,945 94,50% 4,6 0,9999979 100,00%

1,7 0,955 95,50% 4,7 0,9999987 100,00%

1,8 0,964 96,40% 4,8 0,9999992 100,00%

1,9 0,971 97,10% 4,9 0,9999995 100,00%

2 0,977 97,70% 5 0,9999997 100,00%

2,1 0,982 98,20% 5,1 0,99999983 100,00%

2,2 0,986 98,60% 5,2 0,9999999 100,00%

2,3 0,989 98,90% 5,3 0,999999942 100,00%

2,4 0,992 99,20% 5,4 0,999999967 100,00%

2,5 0,994 99,40% 5,5 0,999999981 100,00%

2,6 0,995 99,50% 5,6 0,999999989 100,00%

2,7 0,997 99,70% 5,7 0,999999994 100,00%

2,8 0,997 99,70% 5,8 0,999999997 100,00%

2,9 0,998 99,80% 5,9 0,999999998 100,00%

3 0,999 99,90% 6 0,999999999 100,00%
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Příloha 2 Model bilancování kapacit provozu Obrobna – tabulka zatíţení jednotlivých zdrojů v plánovaném období 
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Příloha 3 Model bilancování kapacit provozu Kovárna – kovárenská část 
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Příloha 4 Model bilancování kapacit provozu Kovárna – část tepelného zpracování 
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Příloha 5 Model bilancování kapacit provozu Adjustace 
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