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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, 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 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. 

 
KLÍČOVÁ SLOVA: Plánování a řízení výroby, materiálový tok, zásoby, teorie omezení, plovoucí 

úzké místo, výrobní linie, hutnicko-strojírenský logistický řetězec. 
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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. 

 
KEYWORDS: Production planning and control, material flow, Stock, Theory of constraints, floating 

bottleneck, production lines, metallurgy - engineering logistics chain. 
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1 ÚVOD 
 

1.1 Předmět práce 

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.  
 

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. 
 
1.2 Cíl práce 

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, 
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 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 jsou 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 
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plánování a řízení výroby, schopen uspokojit všechny poţadavky zákazníků a je tedy nutné zvýšit 
disponibilní kapacitu jeho zdrojů (jeho výkon). 
 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A POZNÁNÍ V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 
MATERIÁLOVÝCH TOKŮ A ZÁSOB V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI  

 
2.1 Vymezení základních pojmů 

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.  
 

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 
logistického 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.  
 
Materiálový tok  

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.  
 

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. 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. 
 
Výrobní kapacita 

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. 
 

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 
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výrobní kapacita dosaţitelná nebo praktická (provozní), která je niţší neţ maximální kapacita a počítá 
s určitými omezeními maximálního výkonu. 
 
2.2 Koncepty plánování a řízení materiálových toků a zásob 

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), 
- 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). 
 

Východiskem nového konceptu pro plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob je teorie 
omezení a management úzkých míst. 
 
Teorie omezení a management úzkých míst 

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]. 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 
standardů, nevhodné sloţení personálu, špatný výběr a spolupráce s dodavateli, nedostatečná 
motivace pracovníků). 

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. 
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Po dokončení jednoho cyklu zprůchodnění procesů je zahájena analýza a identifikace nového omezení 
procesu. 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 místech. Potenciální 
přesun úzkého místa je nutné identifikovat ve fázi kapacitních propočtů a analýz délky trvání 
jednotlivých operací s vazbou na vyráběný sortiment.  

Právě 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.  

Řízení zásob 

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.  
 

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. 
 
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 nástrojů a metod pouţitých při jejich tvorbě je součástí této kapitoly. 

Heuristický algoritmus 

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. Heuristické algoritmy pak představují posloupnost konečného počtu elementárních 
kroků vedoucích k nalezení řešení. 

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. 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 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Intuice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zku%C5%A1enost
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produktu. Sloupce pak definují spotřebu času na jejich realizaci, případně jiné definované parametry 
bilancovaných zařízení, linek, pracovišť nebo úzkých míst. 

Dynamické simulační modely 

Realizace změn v plánování a řízení 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. 

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]. 
Pro řízení procesů a projektů uvedeného charakteru jsou velmi často pouţívány harmonogramy. Jde o 
grafické modely, které pomocí úseček, reprezentujících grafickou podobu délky a návaznosti 
jednotlivých činností, vyjadřují průběh procesu nebo projektu na časové ose. 

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. 

Křížová tabulka 

Pro analýzu materiálových toků je pouţíván soubor nástrojů vhodných pro zobrazení vazeb a 
materiálových toků mezi pracovišti ve výrobním nebo logistickém systému (řetězci) [78]. V případové 
studii je pouţita tzv. kříţová („šachovnicová“) tabulka pracovišť (odkud – kam). Kříţová tabulka 
pracovišť kvantifikuje materiálové toky mezi jednotlivými pracovišti. V jednotlivých polích tabulky jsou 
obvykle uvedeny kumulativní součty kusů výrobků za sledované období. 
 
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 
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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. 
 

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. Vzhledem ke sloţitosti a 
rozsahu řešené problematiky byla zvolena částečně netradiční struktura případové studie ve formě 
uvedené na obrázku 1. 
 

 
 

Obr. 1 Schéma struktury případové studie 
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3.1 Charakteristika zkoumaného logistického řetězce a cíle realizace případové studie 

Zkoumaný logistický řetězec (viz obr. 2) 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. 2 Schéma 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), 

- 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. 

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. 
Expedice 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 
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kapacit. K hlavním cílům realizace nového konceptu plánování a řízení materiálových toků 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, 
- provoz 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. 
 
3.2 Fáze přípravy podpůrných modelů a metodických postupů 

Náplní uvedené fáze 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. 
 
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 dvou 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.  Ukázka vytvořeného dynamického simulačního modelu je 
uvedena na obrázku 3. 
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Obr. 3 Simulační model provozu Kovárna v prostředí nástroje pro dynamickou simulaci procesů Witness  

Detailní analýza současného stavu (rok 2009) průchodností jednotlivých výrobních uzlů prokázala, ţe 
bylo úzkým místem provozu tepelné zpracování výkovků v pecích zejména v návaznosti na jejich 
průchod rovnacím lisem a propojení jednotlivých technologických uzlů dopravníky. Hlavním důvodem 
byla skutečnost, ţe provoz Kovárny byl původně dimenzován pro zpracování velkých dávek výkovků 
s jednoduchým postupem tepelného zpracování, skládajícího se převáţně z normalizovaného ţíhání 
výkovků. 
 
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. 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 dvou 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. 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. 

 

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.  

 

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 4.  
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Obr. 4 Matice vícekriteriální analýzy a klasifikace zásob 
 

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. 5) 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. 
 

 
 

Obr. 5 Srovnání průměrných směnových výkonů při zpracování vybraných typů výrobků 
 

Navrţená analýza časového vyuţití vychází z rozdělení nominálního časového fondu zařízení do pěti 
základních sloţek:  
 

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). 

 
Součet sloţek B aţ E představuje potenciál pro zrychlení toku výrobků zařízením a následně zvýšení 
celkové propustnosti a kapacity zkoumaného logistického řetězce.  
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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. Z tohoto důvodu byl vytvořen 
postup, který pomocí zvolených kritérií (počtu průchodů výrobku jednotlivými výrobními uzly a délky 
zpracování výrobků v daném výrobním uzlu) umoţňuje vymezit tři výrobkové skupiny: 
 

1. „Jednoduchá výroba“ – segment výrobků s jednoduchou technologií výroby, jediným průchodem 
všemi výrobními uzly a poměrně rovnoměrnými časy zpracování v jednotlivých uzlech.  

2. „Středně sloţitá výroba“ – výrobky s jednoduchou technologií výroby, jediným průchodem všemi 
výrobními uzly, ale relativně nerovnoměrnými časy zpracování.  

3. „Sloţitá výroba“ – segment výrobků, jejichţ zpracování vyţaduje speciální technologii, 
několikanásobné průchody některými z pracovních uzlů a výrazně nerovnoměrné časy zpracování.  

 
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. Navrţeny byly bilanční 
modely provozů Kovárna (kovárenské části a tepelného zpracování), Obrobna a Adjustace. Bilanční 
modely umoţňují kontrolu a sledování vyuţití kapacit pro plánovaný objem výroby (limitů výkonu 
jednotlivých článků zkoumaného logistického řetězce).  
 
3.3 Fáze návrhu nového konceptu plánování a řízení výrobních procesů 

V následující části práce jsou uvedeny základní principy, na kterých byl zaloţen nový koncept plánování 
a řízení výroby jednotlivých částí zkoumaného logistického řetězce.  
 
Principy nového konceptu plánování a řízení výrobních procesů 
 

Vzhledem k velkému počtu plovoucích úzkých míst 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. 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: 
 

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. 
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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 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 6.  
 

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

 

Obr. 6 Srovnání základních parametrů původního a nového konceptu plánování výroby 
 
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. Rychlá výrobní linie 
byla vymezena jak prostorově, tak časově pro skupinu rychloobrátkových poloţek s atraktivní potřebou 
identifikovaných aplikací metodického postupu pro vícekriteriální analýzu a klasifikaci zásob výkovků. 
K návrhu a verifikaci algoritmu byl pouţit dynamický model výrobních procesů.  Algoritmus zahrnuje 
následující heuristická pravidla: 
 

- Pravidlo 1: Kumulace stejných kovacích postupů do výrobních dávek. 
- Pravidlo 2: Kumulace výrobních dávek se stejnými teplotně-časovými reţimy do „dávek reţimů“ a 

jejich řazení tak, aby byly eliminovány nebo alespoň zkráceny přestavby pecí mezi zpracováním 
jednotlivých výrobních dávek. 

- Pravidlo 3: Úprava pořadí zpracování výrobních dávek v dávkách reţimů tak, aby mezi dávkami 
reţimů na sebe navazovaly výrobní dávky se stejným tvarem a rozměrem výkovku. 

- 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. 

 

K zápisu navrţeného algoritmu byl pouţit modifikovaný HIPO (Hierarchy plus Input Process Output) 
diagram. H diagram je uveden na obrázku 7. 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 
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(5.0). Ve fázi realizace (6.0, 7.0) jsou kontrolovány skutečné doběhy materiálu na sklad, jeho 
disponibilita pro plánovanou výrobu a skutečný průběh výrobního procesu (8.0). Tato zpětná vazba je 
zdrojem pro průběţné aktualizace výrobních plánů a rozvrhů. 
 

 
 

Obr. 7 H diagram procesu plánování a rozvrhování výrobních procesů kovárny 
 

 
 

Obr. 8 IPO diagram procesu rozvrhování výroby tepelného zpracování 
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IPO diagram klíčového procesu rozvrhování výroby tepelného zpracování výkovků (4.0) je uveden na 
obrázku 8. 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 č. 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). 
 
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). 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 9. 

 
 

Obr. 9 Schéma zařízení (strojů) a výrobních uzlů provozu Obrobna s rozdělením na výrobní linie 
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K rychlé výrobní linii jsou přednostně přiřazovány výrobky, které byly podle metodického postupu 
segmentace výrobkového mixu provozu Obrobna zařazeny do skupiny „jednoduché výroby“. 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. 

 

Rozdíl v konceptech plánování a rozvrhování výroby je uveden na obrázku 10, kde jsou vyznačeny 
realizace jednotlivých výrobních dávek, segmentace výrobkového mixu (jednotlivé skupiny jsou 
označeny zelenou – „jednoduchá výroba“, ţlutou – „středně sloţitá výroba“ a červenou barvou – „sloţitá 
výroba“) 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.  
 
 

 
 

Obr. 10 Ukázka pořadí realizace zakázek v novém konceptu plánování a rozvrhování výroby 
 
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. 
 

Ochranné zásobníky byly umístěny zejména před kritickými plovoucími úzkými místy provozu Obrobna. 
Jako kritická plovoucí úzká místa byly vybrány výrobní uzly s největší pravděpodobností výskytu úzkého 
místa (omezující ostatní uzly nejčastěji). 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. 5). 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. 
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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. 
 

Variantní způsoby výpočtu výkonových zásobníků: 
 

1. Rozdíl výkonu kritického plovoucího úzkého místa a předcházejícího výrobního 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. 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.  
 

2. Rozdíl průměrného výkonu kritického plovoucího úzkého místa a předcházejícího pracoviště se 
zohledněním pojistné zásoby na kritickém úzkém místě. 

  

    
               

  
   

       
  
        

  
     

  
             

 

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. 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.  
 

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 obrázku 11. 
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Obr. 11 Schéma nastavení ochranných zásobníků v provozu Obrobna po zavedení výrobních linií 



22 

 

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).  
 

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.  
 

Zavedení nového konceptu plánování a řízení výroby, materiálových toků a zásob 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), 
- 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. 
 
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. 
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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 provést: 
 

- 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. 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.  
 

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. 
 
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. 
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Nastavení zásobníků je závislé na rozdílu výkonu na sebe navazujících výrobních uzlů a délky času, po 
které chceme úzká místa chránit. Existuje několik způsobů výpočtu velikosti ochranných zásobníků 
navrţených autorem (viz kapitola 3.3). Jejich volba bude záviset na vzájemném posouzení 
pravděpodobnosti a dopadů výpadku výkonu kritického úzkého místa a negativních dopadů a problémů, 
spojených 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 řízení. 
      

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 
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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 
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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