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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá implementací prvků štíhlé výroby na pracovišti 

horizontální vyvrtávačky ve firmě Prestar s. r. o. Cílem je navrhnout možná řešení vedoucí  

k zefektivnění pracovního výkonu.   

Teoretická část práce na základě poznatků získaných z odborné literatury seznamuje 

s obecným významem prvků štíhlé výroby, časovým a prostorovým využitím pracoviště.           

V praktické části je provedena analýza využití pracoviště a posouzení implementace prvků 

štíhlé výroby.  

Výsledkem jsou konkrétní opatření vedoucí k omezení neproduktivních časů tak,  

aby byl stroj více využit, což je pro podnik důležité. 
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ABSTRACT 

 This thesis deals with the implementation of lean production elements horizontal 

boring machines as work in the company Prestar, Ltd. The aim is to propose possible 

solutions to streamline work performance.  

 The theoretical part of the work based on knowledge gained from literature acquainted 

with the general meaning of elements of lean manufacturing, time and space using  

the workplace. In the practical part of the analysis using the workplace and assessing  

the implementation of elements of lean manufacturing.  

 The results are specific measures to reduce unproductive time so that the machine  

has been used more, which is important for the company.  
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1. Úvod 

 Tato diplomová práce se zabývá implementací prvků štíhlé výroby v podniku Prestar 

s.r.o. Jedná se o perspektivní strojírenskou firmu, která se snaží zavádět do praxe osvědčené 

postupy, stále zlepšovat kvalitu a rozšiřovat své trhy. Kvalita má při jejím výrobním 

sortimentu velký význam. Nezanedbatelná je také snaha o neustále snižování nákladů. 

Optimalizace pracovních procesů se stává důležitou podmínkou k dosažení těchto cílů. 

Podstatou je správná obsluha a organizace pracovišť a pracovní doby, odstranění plýtvání  

a činností, které nepřinášejí hodnotu.  

Štíhlá výroba neboli Lean Production znamená vyrábět jednoduše a v co nejlépe řízené 

výrobě. Úspěšnost dnešní společnosti je určena efektivitou a flexibilitou procesů, kterými jsou 

poskytovány její služby či produkty.  

Firma Toyota, kolébka systému, je na cestě stát se největší automobilkou na světě 

z hlediska celkových tržeb. Její dominantní úspěch je důkazem významu štíhlé výroby. 

V posledních dvou desetiletích se vytvořila obrovská poptávka po větších znalostech 

tohoto systému. Štíhlé myšlení se šíří do všech zemí na světě, zásady se uplatňují nejen  

ve výrobě, ale i mimo - ve službách, maloobchodu, zdravotnictví, údržbě. Toto téma jsem  

si vybrala pro jeho stálou aktuálnost.  

Cílem této diplomové práce je nalezení možností pro zvýšení produktivity výroby, 

eliminace ztrátových časů, řešení vhodnějšího uspořádáni pracovišť a dosažení snížení 

nákladů na výrobu v konkrétní firmě.  

V teoretické části, která je založena na teoretických znalostech a definicích odborné 

literatury, jsem se snažila stručně popsat nejznámější nástroje štíhlé výroby. V úvodu 

diplomové práce představím společnost Prestar s.r.o., ve které budu posuzovat pracoviště 

horizontální vyvrtávačky, včetně aplikace prvků štíhlé výroby. V první části je popsán 

současný stav na konkrétním pracovišti a specifikace současných problémů. V další části 

provedu analýzu současného stavu. Následuje zhodnocení a představení výsledků, ke kterým 

jsem v diplomové práci došla. V závěru práce jsou navržena řešení, která by vedla ke zlepšení 

daného pracovního procesu.  

 

 

 

 

 



2 
 

2. Teoretické vymezení problému  
 

2.1 Štíhlá výroba 

 Štíhlá výroba (Lean Production) byla popsána ve stovkách knih, článků a materiálů. 

Tento způsob výroby a na něm budovaný podnik pochází z japonských průmyslových 

experimentů. Mezi významné osobnosti tohoto systému se řadí Taiichi Ohno, výrobní ředitel 

a zakladatel TPS (Toyota Production System). Původně se systém nazýval „přímá“ výroba, 

protože šlo o napřímení a zkrácení cesty od výrobce k zákazníkovi, zrychlení přípravy nových 

modelů, zákaznické provedení a pružnou dodávku. [3] TPS byl vyvinut v 50. letech minulého 

století, jeho vývoj a zavedení trval více než 30 let.  

Štíhlost podniku znamená dělat jen takové činnosti, které jsou potřebné. Dělat je 

správně, rychleji než ostatní a utrácet přitom méně peněz. Štíhlost je o zvyšování výkonnosti 

firmy tím, že na dané ploše dokážeme vyprodukovat více než konkurenti, že s daným počtem 

lidí a zařízení vyrobíme vyšší přidanou hodnotu než druzí, že v daném čase vyřídíme více 

objednávek. Štíhlost podniku je v tom, že děláme přesně to, co chce náš zákazník, a to 

s minimálním počtem činností, které hodnotu výrobku nebo služby nezvyšují.  

Štíhlá výroba není samoúčelné redukování nákladů. Nemůže fungovat bez úzkého 

propojení s vývojem výrobků a technickou přípravou výroby, logistikou a administrativou 

v podniku. Kromě spokojenosti zákazníka to znamená také spokojenost akcionářů, kteří tak 

dosahují vyšší ziskovosti, i spokojenost zaměstnanců, kteří při vynaložení menšího úsilí 

dosáhnou vyššího výkonu, a tím i vyššího výdělku. Štíhlý podnik není jen soubor metod  

a postupů, které pomáhají z procesů odstraňovat plýtvání. Podnik tvoří především lidé, jejich 

postoje k práci, znalosti a motivace. [4] 

Memory Jogger uvádí jako cíle štíhlého podniku:  

1. zlepšit kvalitu – pochopení požadavků a očekávání zákazníků, 

2. eliminovat ztráty (nadprodukce, čekání, přeprava, mimořádné postupy výroby, 

skladové zásoby, pracovní pohyby, vady), 

3. zkrátit dobu potřebnou k realizaci, 

4. snížit celkové náklady. [5]        

Výrobní strategie štíhlé výroby produkuje výrobky přístupem Just-In-Time a využívá 

proces neustálého zlepšování. Uplatňuje se zde systém tahu (plánování na základě požadavků 

zákazníka). Jedná se o jeden ze současných trendů, jak koncipovat výrobní systém s cílem 

dosáhnout maximální flexibility a efektivity. 
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Obrázek 1 - Základní pilíře štíhlé výroby [16]    
 

 
 
 Jak můžeme vidět na obrázku č. 1, za základní pilíře štíhlé výroby jsou dle zdroje  

[16] považovány: 

 JIT – koncept právě včas, tj. eliminace přezásobení a zároveň dispozice 

takovými zásobami, které zajišťují bezpečnost a plynulost výrobního toku, 

 JIDOKA – kvalita je zabudovaná do procesu, tj. prevence před tím, aby bylo 

vůbec možné chybu provést. 

Základem je však orientace na zákazníka, použití co nejbezpečnějších metod, dosažení  

co nejvyšší kvality při co nejnižších cenách, a to vše v co nejkratší průběžné době.  

2.1.1 Štíhlé pracoviště 

Štíhlé pracoviště je základem štíhlé výroby. Na tom, jak máme navržené pracoviště, 

závisí pohyby, které na něm musejí pracovníci denně vykonávat. Od pohybů na pracovišti  

se pak odvíjí spotřeba času, výkonové normy, výrobní kapacity a další parametry výroby. 

V praxi je často zjednodušeně interpretováno jako 5S. Na „neštíhlém“ pracovišti 

vykonává pracovník mnoho zbytečných pohybů a činností, které snižují jeho produktivitu 

(chůze, hledání nástrojů, manipulace). Štíhlé pracoviště je navrženo tak, aby se propojilo 5S 
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s ergonomií, ale i s analýzou a měřením práce tak, aby pracovník při minimální námaze podal 

na pracovišti maximální výkon.  

Hlavní cíle štíhlého pracoviště jsou: 

•••• zvýšení výkonnosti, 

•••• snížení úrazovosti a zatížení organismu, 

•••• zvýšení autonomnosti a možnosti víceobsluhy, 

•••• zlepšení kvality a stability procesu. 

Při analýze operace na pracovišti obvykle prozkoumáváme následujících 9 oblastí: 

•••• účel operace (nejdůležitější oblast, snaha o eliminaci nebo kombinaci operací), 

•••• konstrukce výrobku – musí zohledňovat vyrobitelnost a smontovatelnost. 

Výrazných úspor se dá dosáhnout snížením počtu komponentů a jejich 

unifikací, 

•••• tolerance a specifikace, požadavky na provedení – nároky na výrobu rostou 

exponenciálně s nároky na přesnost, 

•••• používaný materiál – hledáme levnější, zpracovatelnější, standardizovaný  

od nejlepšího dodavatele, 

•••• výrobní proces, technologie – snažíme se snížit počet operací a přepravní 

vzdálenosti novým uspořádáním nebo kombinováním operací. Zvažujeme 

možnosti mechanizace a automatizace s cílem redukce mzdových nákladů, 

zvyšování plynulosti výroby, kvality snížení ploch, redukce cyklového času  

a použití efektivnějších zařízení a strojů, 

•••• nastavení a používané nářadí – investice do nastavování by měly být zvážené 

ve vztahu k výrobním množstvím, opakovatelnosti výroby, pracovníkům. 

Kromě nastavování bychom měli posoudit i možnosti snížení času na výměnu 

obrobku,  

•••• manipulace s materiálem – snaha o snížení času manipulace s materiálem  

při opakovatelných manipulacích například použitím mechanických zařízení, 

•••• layout pracoviště – redukce vzdáleností a zbytečných pohybů má vliv  

na přímost materiálového toku, snižování nákladů a produktivitu pracoviště, 

•••• návrh práce – vykonávání práce člověkem je třeba přehodnotit z pohledu 

antropometrických, biomechanických a fyziologických aspektů. [4] 
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2.1.2 Plýtvání 

Muda (plýtvání) - tento pojem z japonštiny je používán pro označování všech typů 

plýtvání a ztrát a způsobujících snižování efektivity organizace. Prvky štíhlé výroby vedou 

k eliminaci následujících forem plýtvání, které se v určité míře vyskytují v každém výrobním 

systému: 

•••• nadvýroba – vyrábí se příliš mnoho anebo příliš brzo, 

•••• čekání – na součástky, materiál, informace nebo skončení strojového cyklu,  

•••• transport - zbytečný pohyb produktu, který nepřidává hodnotu, 

•••• pohyb - zbytečný pohyb lidí, který nepřidává hodnotu, 

•••• neužitečné operace – činnosti, které nepřidávají hodnotu, 

•••• zásoby – které přesahují minimum potřebné na splnění výrobních úkolů, 

•••• defekty - práce, která obsahuje chyby, nedostatky. 

Někdy se uvádějí ještě další typy plýtvání: 

•••• vytváření nechtěného - činnosti, které nevycházejí z požadavků zákazníka, 

•••• nevyužití příležitostí - plýtvání potenciálem lidí, nevyužití tržních příležitostí 

či možnosti zlepšení. 

Většina plýtvání v podniku má svou příčinu ve špatné komunikaci a spolupráci mezi lidmi.[4]     

  Plýtvání je činnost, která se typicky vyskytuje hlavně v masové výrobě. Přestože 

nepřidává hodnotu, vyžaduje náklady.  

Závažným nebezpečím pro výrobní rytmus jsou přestávky vynucené údržbou  

a opravou. Dříve převládala oprava po havárii. Vyšším stupněm je oprava po prohlídce. Jako 

ještě vyšší stupeň následuje režim periodických oprav. V něm se střídají prohlídky 

s plánovanými opravami různé hloubky – malými, středními a velkými neboli generálními.[3]  

V tabulce č. 1  můžeme vidět členění etap údržby dle zdroje [5]. Významná  

je preventivní údržba – pravidelné kontroly, seřizování atd. s cílem zabránit poruchám a tedy 

i omezit reaktivní údržbu.  

Tabulka 1 -  Čtyři etapy údržby, upraveno dle [5]  

Etapa údržby Popis 
Reaktivní Odezva na poruchy 

Preventivní 
Pravidelné kontroly, seřizování a výměna částí s cílem 
zabránit poruchám 

Prediktivní 
Předpokládání potenciálních problémů měřením 
proměnných procesů a stavu zařízení 

Prevence údržby 
Zlepšování návrhu zařízení s cílem eliminovat potřebu 
údržby 
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2.1.3 Management toku hodnot 

Chceme-li eliminovat plýtvání, musíme je umět identifikovat a měřit. Základní 

metodou při zeštíhlování podniku je management toku hodnot. Tato metoda je pomocníkem 

pro analýzu, vizualizaci a měření plýtvání v celém hodnotovém toku v podniku. Síla této 

metody je v její jednoduchosti a rychlosti. [4]  

Termín hodnotový tok se týká všech činností, které musí organizace dělat  

pro navržení, objednání, vyrobení a dodání produktů nebo služeb zákazníkům. Má tři hlavní 

části: 

1. tok materiálů počínaje přijetím od dodavatelů až po dodání zákazníkům, 

2. přeměnu surovin na hotové zboží, 

3. tok informací, které podporují a řídí jak tok materiálů, tak přeměnu surovin na hotové 

zboží.   

Obrázek 2 - Mapa hodnotového toku [16]    

    

Mapa hodnotového toku VSM (Value Stream Mapping) využívá jednoduchou grafiku 

nebo symboly pro zobrazení posloupnosti kroků a pohybu informací, materiálů a úkonů 

v hodnotovém toku organizace. Na obrázku č. 2 vidíme její stručné znázornění. Obsahuje 

všechny kroky materiálového a informačního toku produktu na cestě od objednávky  

až k dodání zákazníkovi. Patří sem všechny aktivity - které přidávají ale i nepřidávají hodnotu 

výrobku. 
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Vytvořením vizuální mapy má každý možnost zcela pochopit a připustit, jak hodnota 

vzniká a kde dochází ke ztrátám.[5] Na jejím základě mohou být zaváděny změny  

ve výrobním systému. 

2.1.4 Zásady 5S 

Důležitou součástí štíhlého pracoviště je i jeho optimální uspořádání, organizace  

a pořádek. Tyto parametry pracoviště jsou obyčejně dosahovány pomocí metody známé jako 

5S, která je jednou ze základních metod tohoto systému. Jedná se o souhrn pěti kroků:  

1. S - Seiri - vytřídit (odstranění nepotřebných věcí, definování potřebných pomůcek  

                       a zařízení na pracovišti), 

2. S - Seiton - uspořádat (stanovení místa pro uložení potřebných položek a jeho  

                        vyznačení - snadná orientace, umístění vždy na stejné místo), 

3. S - Seiso - vyčistit (udržování čistoty a pořádku na pracovišti), 

4. S - Seiketsu - standardizovat, 

5. S - Schitsuke - udržet (dodržování disciplíny, pořádku a rozvoj myšlení a kultury  

                             5S). [4] 

2.1.5 Vizualizace 

Vizualizace patří nejen ke štíhlému pracovišti, ale je důležitém prvkem všech štíhlých 

podnikových procesů. Říká, jakou rychlostí probíhá daný proces, co je standardní průběh 

procesu a co abnormalita, jaká je kvalita, produktivita a efektivnost procesu na pracovišti.  

Hlavními prvky vizualizace na pracovišti jsou: 

•••• Tabule výrobního týmu 

•••• Kanban karty a signály 

•••• Červené kartičky 

•••• Čáry limitů 

•••• Označení ploch na podlaze 

•••• Vizuální postup práce 

•••• Označení neshodných výrobků 

•••• Tabule chyb, plánovací a taktovací tabule 

•••• Andon světla 

•••• Checklisty 

•••• Fotografie 
•••• Mapy (procesu, layoutu) aj. [4] 
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Vizuální management je soubor metod, které odhalují ztráty, takže je můžeme 

eliminovat a zabránit jejich výskytu v budoucnosti, seznamují všechny zaměstnance 

s provozními normami podniku, takže je mohou snadno dodržovat a zlepšují účinnost 

pracoviště v celé organizaci. Zahrnuje metody 5S, čištění, nastolení pořádku, standardizaci  

a disciplínu. [5]        

2.1.6 Kaizen – zlepšování procesů 

Zlepšování procesů je základní součástí filozofie štíhlého podniku. V Japonsku  

se používá pro zlepšení slovíčko kaizen, které zpopularizoval Masaaki Imai v roce 1986. 

Kaizen jako výraz je složený ze dvou slov „kai“ – změna a „zen“ – dobrý, lepší, což sumárně 

znamená změna k lepšímu. Je to způsob myšlení, filozofie života, která říká, že zítra musí být 

lépe než dnes. Zahrnuje všechny pracovníky a všechny procesy závodu.   

  Základem zeštíhlování podniku je neustálé zlepšování, do kterého je zapojený každý  

– od manažerů po dělníky. Nikdo jiný nemá tolik zkušeností a poznatků z procesu jako 

člověk, který tam pracuje. Je jen otázkou organizace a managementu, jak se tento potenciál 

využívá. 

Využití systému zlepšování je vhodné spustit už v prvních etapách zeštíhlování. 

Zlepšování procesů se nedělá pro auditory ale proto, aby firma využila svůj vnitřní potenciál  

a zvýšila svou konkurenceschopnost.[4] Je důležité si uvědomit, že vše je možno stále 

zlepšovat.  

2.1.7 Layout pracoviště a výrobní buňky 

Při aplikaci štíhlé výroby je potřebné vytvořit i vhodné prostorové a organizační 

podmínky. Změnit layout a vytvořit výrobní buňky. Takové uspořádání výrazně zjednodušuje 

a zkracuje materiálové toky.  

Nesprávně navržený layout je v mnoha podnicích hlavní příčinou plýtvání. Štíhlý 

layout zároveň přináší úsporu ploch, přičemž na uvolněných plochách je možné umístit další 

výrobní programy. Eliminace skladovacích ploch znamená snížení zásob, ale i lepší přehled 

o pohybu materiálu a zjednodušení řízení. 

Štíhlý layout má tyto hlavní parametry: 

•••• přímý materiálový tok směrem k montážní lince a expedici, 

•••• minimalizace přepravních vzdáleností mezi operacemi, 

•••• minimální plochy na zásobníky a mezisklady, 

•••• dodavatelé co nejblíže k zákazníkům (přes uličku), 
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•••• přímočaré a krátké trasy, 

•••• minimální průběžné časy, 

•••• sklady v místě spotřeby, vizuální kontrola počtu dílů v přepravce nebo  

na skladovací ploše, 

•••• odstranění dvojnásobné manipulace, 

•••• FIFO a tahový systém, kanban, DBR, 

•••• buňkové upořádání, segmentace a spine layout, 

•••• flexibilita s ohledem na variabilitu produktů, výrobní množství a změny 

výrobního layoutu (mobilní zařízení – kolečka, vzduchové polštáře), 

•••• nízké náklady na instalaci. 

Podle uspořádání mluvíme o layoutu technickém či produktovém. Při technologickém 

jsou jednotlivé strojní skupiny rozloženy podle své technologické podobnosti (soustruhy, 

brusky, frézky apod.). Produktový layout respektuje technologický postup daného produktu. 

Vzhledem k tomu, že firmy dnes vyrábějí široký sortiment výrobků a není možné pro každý 

výrobek vytvořit samostatnou linku, je dobrým řešením projektovat výrobní buňky,  

ve kterých se vyrábí skupina produktů, které mají společné charakteristiky (např. výrobní 

postup, zákazníky, velikost, tvar). 

Kromě zjednodušení materiálového toku přinášejí výrobní buňky jednu hlavní výhodu 

– tím, že jsou stroje umístěny v buňce blízko sebe, je možné upustit od výroby ve velkých 

dávkách. Radikálně se tím snižuje podíl časů, které nepřidávají hodnotu v průběžné době 

výroby. 

Důležitou vlastností buněk je jejich flexibilita. Tím, že jsou zařízení v buňce vybavena 

prvky autonomnosti (např. automatické vyhazování součástky, signalizace abnormalit) a jsou 

mezi nimi minimální vzdálenosti, může se operátor pohybovat v buňce a obsluhovat více 

strojů. Principy výrobních buněk se využívají tam, kde je potřeba rychle a pružně reagovat  

na měnící se požadavky zákazníků. Buňky dokážou vyrábět variabilní sortiment s měnící se 

velikostí dávky, která odpovídá objednávce při velmi krátkých průběžných časech. Kapacita 

buňky se dá měnit v širokém rozsahu změnou počtu operátorů. Projektování výrobních buněk 

je poměrně náročný proces, který vyžaduje mnoho času a někdy i investice (přesuny strojů, 

změny layoutu). Smysl má tento projekt tehdy, jestliže se jedná o dlouhodobý obchodní vztah 

se zákazníky, kteří vyžadují vysokou flexibilitu a nízké náklady.  

Výrobní buňky jsou cestou k radikálnímu zvýšení pružnosti a produktivity současně. 

Vytváření výrobních buněk je obvykle propojené s projekty 5S, vizualizací a budováním 
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týmové práce v podniku. Realizace výrobních buněk vyžaduje i rozsáhlé změny v podnikové 

logistice a v systému plánování a řízení výroby. Layouty jednotlivých buněk se postupně 

propojují bez zbytečných meziskladů do jedné velké buňky.  

 

Důležitým prvkem výrobní buňky je samotné výrobní zařízení. Hlavní charakteristiky 

„štíhlého“ stroje jsou: 

•••• zařízení je autonomní – zabudované principy jidoka, 

•••• neprodukuje chyby – zabudované principy poka yoke, 

•••• je časově vybalancované v taktu – minimalizace ztrátových časů, 

•••• vyhovuje návaznosti procesů – využívá vyhazovače, skluzy, 

•••• snadno přestavitelné – na jiný produkt, mobilní v uspořádání, 

•••• nízké nároky na prostor – šířka součástky + 500 mm = krátké dráhy, 

•••• snadno udržovatelné, 

•••• ergonomické – nezatěžuje negativně člověka, 

•••• jednoduché, modulární – nemá navíc žádné zbytečné funkce, 

•••• náklady na zařízení jsou nízké. [4] 

Když se výrobní proces rozmělní do operací, z nichž každá se vykonává na jiném 

pracovišti s jinou technikou a jiným pracovníkem, vzniká přirozeně mnoho přestávek, 

střídání, nového začínání a ukončování, na něž se utrácí čas, síly, prostředky i náklady. [3] 

2.1.8 Totálně produktivní údržba 

TPM (Total Productive Maintenance) – totálně produktivní údržba je prvek štíhlé 

výroby, soubor činností orientovaných na maximalizaci efektivity stroje a zařízení.  

Cílem jsou:  

• nulové neplánované prostoje, 

• nulové vady způsobené stavem zařízení, 

• nulové ztráty rychlostí, 

• nulové úrazy. 

Tento systém vede k eliminaci hlavních ztrát (prostoje související s poruchami, 

výměna nástrojů, běh naprázdno, ztráty v rychlosti, nedostatky v kvalitě, snížení výkonu  

při náběhu). 
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2.1.9 Rychlé změny 

Součástí zavádění štíhlé výroby je metoda SMED (Single Minute Exchange of Die) 

pro rychlé změny výrobního sortimentu. Hlavním cílem TPM je zvyšovat produktivitu 

zařízení tím, že se systematicky redukuje všechen čas, který ubírá danému stroji kapacitu 

(výroba zmetků, přestavování zařízení, práce při snížené rychlosti, poruchy apod.) Je důležité 

zajistit rychlý přechod z jednoho typu výrobku na druhý a tím umožnit výrobu v malých 

dávkách. Výroba v malých dávkách znamená vyšší pružnost, nižší rozpracovanost výroby  

a kratší průběžnou dobu ve výrobě. 

Variabilita a individualizace výroby vedly v posledních letech k tomu, že prakticky 

každý podnik musí vyrábět ve stále menších dávkách a stále častěji měnit zakázky. Klíč 

k pružnosti a malým výrobním dávkám je v redukci časů na přestavení zařízení. Čas 

seřizování (čas přestavby) je čas potřebný od ukončení výroby posledního kusu na odstranění 

starého nářadí a přípravků, nastavení nového nářadí, nastavení a doladění parametrů procesů, 

zkušební běhy až po výrobu prvního dobrého kusu.  

Nejznámější metodou pro rychlé změny je SMED, kterou téměř 20 let vyvíjel, testoval 

a zdokonaloval Shingeo Shingo. Zkracování časů na výměnu formy na lisu, přestavení 

výrobní linky nebo seřízení obráběcího stroje se obyčejně vykonává v týmu organizováním 

několika workshopů. Celý postup vychází z důkladné analýzy seřízení, která se vykonává 

pozorováním přímo na pracovišti. Radikálního zkracování časů seřízení z několika hodin  

na několik minut se dosahuje postupně změnou organizace přestavby, standardizací postupu 

seřízení, tréninkem týmu, speciálními pomůckami a technickými úpravami stroje. Metoda 

spočívá v analýze současného stavu a následné optimalizaci.  

 
Obrázek 3 - Postup redukce seřizovacích časů [16]    

 

 
 

Jak můžeme vidět na obrázku č. 3, seřizovací časy (časy na výměny nástrojů) mají dvě 

složky: 

•••• interní činnosti – při nich je vypnuta linka a přerušena výroba, 

•••• externí činnosti – vykonávány mimo linku při běžící výrobě. 
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Při redukci seřizovacích časů se nejdříve snažíme co nejvíce činností přesunout  

do externích časů a poté pracujeme na zkrácení interních činností a současně i externích 

činností.   

Hlavní zásady při rychlých změnách jsou: 

•••• standardizovat akce externího seřízení, 

•••• standardizovat stroje, 

•••• využít rychlé upínače, 

•••• využít doplňkové nástroje, které budou seřízené v přípravku a s ním jsou 

vložené do stroje, 

•••• vytvořit víceprofesní týmy na řešení rychlých změn, 

•••• automatizovat proces seřízení. 

Tato metoda se obyčejně používá na pracovištích, která jsou úzkými místy. Všeobecně 

lze říct, že program redukce časů na seřízení je aktuální všude tam, kde se seřízení vykonává 

často a časy na seřízení představují významné ztráty z kapacity stroje nebo linky. Seřizování 

strojů záleží na typu operace a typu zařízení. Obecně se skládá z následujících kroků: 

•••• příprava a kontrola nástrojů a materiálů (30% času), 

•••• montáž a výměna nástrojů a přípravků (5% času), 

•••• vlastní seřízení rozměrů a polohy nástrojů (15% času), 

•••• odzkoušení a následné úpravy (50 % času). [4] 

Rychlý přechod je metoda analyzování výrobního procesu organizace a následné 

redukování materiálů, kvalifikovaných lidských zdrojů a času potřebného pro seřízení 

zařízení, včetně výměny nástrojů a forem. Pomůže snížit prostoje zlepšením procesu 

seřizování při zavádění nových produktů a při přechodu na jiné produkty. [5]        

2.1.10 Systém Kanban 

Systém kanban (japonsky karta) je metoda používání karet jako vizuálních signálů  

pro aktivování nebo řízení toku materiálů nebo dílů v průběhu výrobního procesu. Karta řídí 

pohyb. Doprovází stejné materiály po celou dobu pohybu výrobní linkou. Karta kanban 

obsahuje tyto údaje: 

• co se má vyrobit, 

• jak se to má vyrobit, 

• kdy se to má vyrobit, 

• kolik se toho má vyrobit, 
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• jak se to má přepravovat, 

• kde se to má skladovat. 

Existují dva základní druhy kanbanových karet: výrobní a přepravní. Výrobní kanban 

udává množství a druh položek, které se musí vyrobit při konkrétní operaci. Jakmile 

zaměstnanci obdrží výrobní kanban, může začít jejich operace výroby položky. V případě 

výroby na zakázku se budou spouštěcí a přepravní postupy provádět ve správném pořadí  

a konstantním způsobem. Kanban umožňuje udržovat konstantní stavy zásob. [5]        

 

2.2 Časové a prostorové využití pracoviště 

Pracoviště je technologicky a kapacitně určený, prostorově ohraničený a relativně 

samostatný pracovní prostředek, který tvoří z hlediska řízení výroby základní, dále již 

nedělitelný prvek výrobního systému.  

Pružnost výrobního systému je chápána jako schopnost rychlého a snadného (málo 

času a nákladů vyžadujícího) přizpůsobení se změně výrobního programu. Tato pružnost  

je zajišťována především aplikaci výpočetní a komunikační techniky v řízení jednotlivých 

pracovišť (CNC), dopravního systému i výrobního systému jako celku. Kromě toho jsou  

v koncepci všech pracovišť, které tvoří pružný výrobní systém plně uplatněny principy 

mechanizace a automatizace činností. Pružné výrobní systémy jsou investičně náročné  

a uplatňují se v intenzivní kusové a malosériové výrobě. 

Na pracovišti se používají pracovní prostředky, definované jako:  

• nářadí - pracovní prostředky, kterými se upínají, formují, opracovávají, či měří 

obrobky,  

• nástroj - je souhrnný název aktivní části nářadí, jehož prostřednictvím pracovník, 

nebo stroj působí v přímém kontaktu na obrobek za účelem změny jeho tvarů  

a rozměrů,  

• přípravek je pomocné zařízení, které slouží k nastavení a upnutí obrobku a nástroje,  

k vedení nástroje, k vzájemnému přidržování obrobků při jejich sestavování do větších 

celků a ke kontrole rozměrů a geometrických tvarů. [19]    

 

Ke zjištění časového využití pracoviště se používají Časové studie práce. Účelem  

je zjištění skutečné spotřeby času ve vztahu k prováděným činnostem. Snímek průběhu práce 

zaznamenává druh pracovní činnosti a spotřebu času. Používá se převážně pro operace, 
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kde probíhá práce v delších časových proporcích a nelze předvídat pořadí úkonů v operaci, 

jejich výskyt je nepravidelný.  

 Časové studie práce jsou nástrojem metod průmyslového inženýrství. Slouží primárně 

pro účely tvorby normování práce, ale zároveň mohou být podkladem pro zlepšování 

pracovních procesů. Výstupy pomohou odhalit činnosti nepřidávající hodnotu i podstatu 

jejich vzniku.  

 Přímé měření práce je metodou prováděnou přímo na pracovišti v reálném čase, kde se 

sleduje průběh práce. Prvním krokem je výběr pracoviště a zaznamenání současného stavu. 

V další fázi se přezkoumává způsob, jakým proces probíhá. Jsou navrženy ekonomičtější  

a efektivnější postupy, které musí být v závěru vyhodnoceny. Neméně důležité je nový stav 

udržovat. 

 Metody přímého měření práce jsou tyto: 

• snímek pracovního dne, 

• momentové pozorování, 

• chronometráž. 

Snímek pracovního dne zaznamenává veškeré spotřeby pracovního času během směny 

formou nepřetržitého pozorování. Výhodou je získání podrobných informací o průběhu práce. 

Nevýhodou naopak časová náročnost analýzy. I přes svou pracnost, je stále nejvíce 

odpovídající časovou analýzou práce. Pozorovatel je v blízkém kontaktu s pracovníky  

a samotnými procesy, zároveň tak rozpoznává nedostatky a problémy v procesech. [18]    

Postup analýzy snímku pracovního dne: 

• výběr pracovníka, 

• seznámení s pracovištěm, 

• vymezení sledovaných dějů, 

• stanovení počtu snímků, 

• měření, 

• vyhodnocení snímku. 

Výběr pracovníka a pracoviště vychází z podnětu vedení firmy. Mnohdy to bývá úzké 

místo, nebo pracoviště, které je nutno podrobně analyzovat vzhledem k jeho plánované 

změně. Ta se může týkat zvýšení jakosti, zkrácení průběžných časů, snížení času 

přetaktování, balancování linky nebo i re-layoutu.  

 Záznamy časů a činností se provádí do předem připraveného formuláře. Následně se 

vyhodnocují. Sledované procesy se posoudí také z hlediska plýtvání a činností nepřidávajících 
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hodnotu. Důležité je brát v potaz i místo, čas, osobu a způsob vykonávání práce. Analýza 

pomáhá při návrhu zlepšení. Vyplyne z ní možnost eliminovat nepotřebné činnosti, sloučit je, 

kombinovat či zjednodušit. 

 Získaná data je nutno roztřídit a vyhodnotit. Výstupem mohou být například tyto 

návrhy na zlepšení: 

• změna layoutu, 

• zavedení TPM, 

• vizualizace pracoviště, 

• zavedení ANDON signalizace, 

• změna pomůcek a nástrojů, 

• proškolení zaměstnanců, 

• zlepšení ergonomie práce. [18]    

 

Zároveň je vhodné provést spaghetti diagram. Ten zachycuje pohyb pracovníka 

v jistém časovém období. Do layoutu pracoviště se zaznačí jeho veškeré pohyby. Zobrazíme 

tak prostor, ve kterém se pracovník zdržuje. Často se tak odhalí množství chůze mimo 

pracoviště a může být dobrým podkladem na re-layout.  

Ukázku spaghetti diagramu můžeme vidět na obrázku č. 4. Barevně jsou zde označeny 

různé druhy pohybů s názorným zachycením křížení tras.  

 

Obrázek 4 - Spaghetti diagram [18] 
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Časové studie přinášejí vysokou přidanou hodnotu v podobě zvyšování efektivity, 

definování časových norem, zvyšování bezpečnosti a ergonomie práce a to s velmi malými 

investicemi. Úspory z implementace návrhů bývají viditelné v krátkém čase, jsou relativně 

lehké na zavedení a naznačují cestu dalšího vývoje zlepšování v organizaci. [18]     

 

2.3 Efektivita a produktivita pracoviště 

 Účinnost (efektivnost), s jakou jsou výrobní faktory využívány ve výrobě, se označuje 

jako jejich produktivita. Úroveň produktivity je určena poměrem množství produkce 

k objemu užitých vstupů za určité období: čím více se vyrobí užitečných věcí za použití méně 

zdrojů, tím více produktivita roste. Produktivita je úzce spojena s kvalitou, tj. způsobilostí 

výrobku k užití v těch charakteristikách, které spotřebitel požaduje. Výrobce se proto musí 

zaměřovat jak na produktivitu, tak na kvalitu. Nízká kvalita snižuje konkurenční schopnost  

a ceny výrobků.[6]  

 Pro podnik je rozhodující celková produktivita neboli produktivita souhrnu výrobních 

faktorů, která vyjadřuje celkovou výslednou účinnost všech zdrojů. Bere v úvahu spotřebu 

všech vstupů (práce, kapitálu, energie, surovin a materiálů), tedy spotřebu zvěcnělé i živé 

práce. [6]  

Nejčastěji se jako ukazatele produktivity práce podniku užívají tyto jednotky 

ukazatele: 

      (1) 
 
Popř. při hodnocení vnitropodnikových útvarů též: 
 

              (2) 

 
Při tom přidanou hodnotou rozumíme: 

 

                                (3) 
Kde: 

• hodnota produkce jsou výnosy za produkci (tržby), 

• mezispotřeba jsou náklady za veškeré nakupované suroviny, materiály a služby  

do podniku, 
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• přidaná hodnota je součtem mezd, sociálních dávek a operačního přebytku, tvořeného 

odpisy a (+/-) ziskem (před zaplacením úroků, daní apod.) či ztrátou. [6] 

3. Profil společnosti 

3.1 Představení organizace 

 
 Firma Prestar, s.r.o. se sídlem v Opavě byla založena v roce 1991. V roce 2000 byla 

zahájena výstavba nového výrobního areálu. Následně bylo otevřeno nové sídlo firmy  

o výrobní ploše 3 600 m2 pro více než 100 zaměstnanců. V roce 2007 zahájila společnost 

výstavbu montážní haly. Od tohoto roku probíhá výroba v  nové montážní hale, jejíž celková 

výrobní plocha činí 6 400 m2. V současné době společnost zaměstnává 125 zaměstnanců  

(při založení jich měla 12), z toho je přes 70 výrobních pracovníků.  

Prestar, s. r. o. je strojírenská firma se zaměřením na výrobu zařízení  

pro automatizovanou výrobu a zpracování trubek. Dodává stroje a zařízení ke zpracování 

trubek a tyčí do ocelářského a zpracovatelského průmyslu. Také se zabývá vývojem, 

konstrukcí a výrobou manipulační techniky. Jedná se o širokou škálu strojů a zařízení, 

určených pro manipulaci s břemeny a jejich transport. Jednotlivé stroje a plně integrované 

výrobní linky jsou projektovány na míru zákazníkovi a vyrobeny v moderně vybavených 

výrobních provozech. Před zahájením realizace projektu se konstruktér seznámí 

s problematikou přímo na místě u odběratele. Péče o zákazníka a společný návrh optimálního 

technického řešení je hlavní prioritou firmy. Proto je ceněna u svých zákazníků pro svou 

kvalitu, vysokou technickou úroveň, originalitu, spolehlivost a vstřícný přístup k požadavkům 

zákazníka. Realizační nákres je zpracován ve 3D programu Solid-Works a je konzultován 

s odběratelem. 

Prioritou firmy je zabezpečení vysoké kvality produktů – zaměstnává kvalifikované 

pracovníky v oblasti konstrukce, výroby i kontroly. I po uplynutí záruční doby poskytuje 

pozáruční servis a případné opravy výrobků. Výrobky mohou být dodány v několika 

cenových relacích dle použité varianty řešení – např. mechanické nebo elektrické.  

 Více než 70 % zařízení firma Prestar vyváží do zemí střední a východní Evropy.  

 Dlouhodobá strategie firmy je postavena na rozvoji dodávek Automatických linek  

pro výrobce tyčí a trubek a rozvoji speciální manipulační techniky i pro nestandardní 

podmínky.  

 Na obrázku č. 5 je zachycena organizační struktura firmy. Pod vedením ředitele jsou 

nadřízení jednotlivých úseků, které se člení takto: obchod, TPV, výroba, logistika, ekonomika 
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a OŘJ. Pracoviště horizontální vyvrtávačky TK6511 B patří pod úsek výroba, středisko 

obrobna.  

 
 

Obrázek 5 – organizační schéma firmy Prestar s. r. o., upraveno dle zdroje [22] 
 

  

3.2 Vize společnosti 

 Firma Prestar, s.r.o. chce na trzích střední a východní Evropy patřit mezi firmy 

uznávané pro svou kvalitu, vysokou technickou úroveň, moderní výrobní zařízení, originalitu, 

spolehlivost a vstřícný přístup k řešení požadavků pro: 

• výrobce trubek a tyčí na automatizované, vysoce produktivní stroje a výrobní linky 

určené pro jejich konečné zpracování, 

• snadnou a bezpečnou manipulaci tuhých břemen i za nestandardních podmínek, 
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• zvyšování kvalifikace a specializace obchodních, technických a výrobních pracovníků 

se bude odvíjet od sledování technického vývoje a respektování zvyklostí a potřeb 

obchodních partnerů, 

• vedení firmy chce vytvářet pro své zaměstnance spolehlivé zázemí a kulturní pracovní 

prostředí. Znakem vztahu vedení společnosti se zaměstnanci je otevřenost  

a důvěryhodnost jednání. Od svých zaměstnanců bude firma vyžadovat loajálnost 

a maximální zaujetí při řešení a plnění pracovních úkolů.  

 

Společnost Prestar s. r. o. se snaží dostat do povědomí svých zákazníků logem, 

zobrazeným na obrázku č. 6. Můžeme jej najít na většině firemních tiskopisů - ať už interních 

či propagačních, na webových stránkách firmy, a samozřejmě také při samotné návštěvě sídla 

firmy. Na obrázku vidíme pod názvem firmy tři menší obrázky – první zobrazuje manipulační 

techniku, druhý je symbolem kvality a třetí znázorňuje, že firma vyrábí linky pro výrobce  

a zpracovatele trubek. 

Obrázek 6 – Logo firmy Prestar s. r. o. [22] 
 

 

 

     

 

 

3.3 Výrobní program 

Hlavním výrobním programem společnosti je manipulační technika. Dále se zabývá 

výrobou a montáží dopravních systémů, válečkových (pásových) dopravníků, překladačů  

a točen. Podrobné informace o výrobním programu jsou k dispozici na internetových 

stránkách společnosti Prestar -  www.prestar.cz.  

3.3.1 Manipulační techniky dle typu zařízení 

• kladnice 

• traverzy 

• C-háky 

• manipulační stěrky 
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• nakládací vidlice 

• vakuové manipulátory 

• manipulátory na kontejnery 

• sklopné stoly 

• kleště 

• adaptéry pro VZV 

• magnetické traverzy 

• drapáky 

• montážní klece 

• nůžková hydraulická plošina 

• polohovadla 

• kleště elektromotorické, hydraulické a pneumatické 

3.3.2 Manipulační techniky dle typu břemen 

• balíky – hydraulické kleště na balíky slámy 

• hřídele – kleště na hřídele 

• pravoúhlý profil – kleště samosvorné 

• břemena s kruhovým průřezem – samosvorné kleště pro otáčení břemen 

• ingoty – kleště samosvorné 

• svitky papírů – hydraulické kleště pro manipulaci se svitky papírů 

• cívky – kleště samosvorné, C-háky, teleskopické kleště, elektromotorické kleště 

• sypký materiál – hydraulické drapáky polypové a dvoučelisťové, lanové drapáky 

dvoučelisťové  

• licí pánve – traverza s lamelovými háky 

• panely – traverzy, otočné stoly 

• zakládání do regálů – teleskopická nakládací vidlice  

• bramy, plechy – kleště samosvorné, vakuové manipulátory 

• bedny, přepravky – samosvorné kleště pro skladové přepravky 

• trubky, tyče – kleště dvojité na trubky 

• válce – kleště samosvorné, kleště se závitovou tyčí 

• svitky plechů – C-háky, parellelogram kleště, samosvorné kleště 

• svitky drátů – vícenásobné C-háky, C-hák speciální, kleště pro manipulaci se svitky 

• kontejnery – manipulátor na kontejnery, C-háky 
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• přístřihy – nakládací vidlice s přítlačným stolem 

• otáčení břemen – otočné stoly atd. 

• plechy a svazky plechů 

Na obrázku č. 7 pak můžeme vidět tři běžné výrobky firmy Prestar s. r. o. Jedná se 

o manipulační techniku - C-hák s protizávažím, kleště na kulatinu a svěrku pro svazek plechů. 

 
Obrázek 7 – Ukázka standardních výrobků – manipulační technika [13]    

              
             

 
 

 

3.4 Trhy a zákazníci 

 Hlavními zákazníky firmy jsou společnosti, které při výrobě potřebují nakládat 

s množstvím materiálu a výrobků. Vedení firmy očekává další rozvoj spolupráce  

se stávajícími zákazníky a rozšíření prodeje na ukrajinském, ruském, slovenském i českém 

trhu.  

Mezi největší odběratele automatizačních linek pro zpracování trubek patří  

na českém trhu například Flash Steela a. s., Arcelor Mittal a. s. Na Slovensku Železiarně 

Podbrezová a.s. Dalšími odběrateli jsou Interpipe, a.s., NSTM a. s., UASSA a. s. 

Manipulační technika se dodává především do Třineckých železáren, Škody Steel 

s.r.o., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. Malé a střední dodávky se uskutečňují do různých 

oblastí průmyslu – hutnictví, pro výrobce svitků plechů, brám, drátů aj.  

3.5 Certifikáty  

 Pro firmu Prestar s.r.o. je velmi důležitá kvalita jejích výrobků, kterou může 

odběratelům doložit získanými certifikáty.  
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V roce 1995 se firma stala majitelem certifikátu „Velké svářečské oprávnění“, které 

obdržela od SVL Berlín.  

Od roku 2001 je ve firmě Prestar, s.r.o. zaveden a certifikován systém řízení jakosti 

dle EN ISO 9001:2000. V roce 2008 byl tento systém recertifikován na EN ISO 9001:2008. 

 Dále firma obdržela inspekční certifikát svařování – svařování vysokopevnostních 

materiálů dle normy ČSN EN ISO 15614-1 pro všechny tloušťky materiálu.  

 Koncem roku 2009 byla firma certifikována dle norem GOST a vlastní Certifikát  

o shodě GOST a Povolení k použití MT, vydané Ros Tech Nadzorem (Rusko).  
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4. Praktická část 

 Společnost Prestar s.r.o. disponuje třemi výrobními halami o rozměrech 20x60 m, 

jednou montážní halou o rozměru 22x90 m, skladovými prostory, nátěrovým prostorem  

a pálicím pracovištěm s plazmovým pálením.  

 V halách jsou instalovány mostové jeřáby o nosnosti 10 t a 12,5 t a malé sloupové 

jeřáby.  

Výrobu zajišťují ve společnosti tato pracoviště:  

a) zámečnické, svářečské, montážní a nátěrové, 

b) tvářecí stroje: nůžky na plech, skružovačka plechů, ohýbačka plechů, hydraulické 

lisy, 

c) obráběcí stroje: frézovací a vrtací NC vyvrtávačky, horizontální NC vyvrtávačky, 

NC soustruhy, klasické soustruhy, frézky, sloupové vrtačky, 

d) pálicí stroje. 

 

4.1 Popis pracoviště vodorovné vyvrtávačky TK 6511 B 

Pro analýzu bylo na základě podnětu firmy vybráno pracoviště horizontální 

vyvrtávačky TK6511 B, které je vedeno pod interním číslem 4823. Snahou vedení firmy je, 

aby byl stroj stále plně využit. Obrázek č. 8 zachycuje stroj a prostor pro díly k opracování.  

 
Obrázek 8 – Pracoviště horizontální vyvrtávačky TK 6511 B, vlastní zpracování 

 

 



24 
 

4.1.1 Základní funkce a rozsah použití stroje 

CNC horizontální vyvrtávačka je univerzálním strojem s širokou možnosti aplikací  

a je jedním z nejrozšířenějších strojů s rozsáhlým využitím. Vedle hlavní pracovní schopnosti 

vyvrtávání a frézování může provádět též vrtání, zvětšování otvorů, zarovnávání čel, 

zarovnávání konců, soustružení vnějších válcových povrchů atd. Je zvlášť vhodná  

pro obrábění skříňových obrobků s mnoha otvory a vysokou přesností roztečí jejich os.  

Pracovní stůl má rozměry 100 x 1250 cm. Umožňuje opracovávat díly do 5 000 kg.  

CNC horizontální vyvrtávačky typu TK6511 B jsou řešeny modulárním způsobem, 

což znamená, že stroje různé úrovně jsou založeny na shodném principu, jsou však vybaveny 

různými systémy CNC.  

Stroj ve firmě Prestar s.r.o. je vybaven CNC systémem s vestavěným PLC programem  

pro ovládání pěti os. Je zvlášť vhodný pro výrobu středních a malých sérií v různých 

variacích. Je to nejvhodnější zařízení pro obrobky skříňových tvarů pro strojírenství, 

metalurgii, textilní průmysl, chemický průmysl, stavbu lodí atd. s charakteristickými 

úspornými vlastnostmi, zkrácením výrobních časů, zvýšením efektivity práce a snížením 

výrobních nákladů. [20]     

 

4.1.2 Seřízení a údržba stroje 

Správné, nebo nesprávné seřízení stroje má velký vliv na jeho přesnost, výkon  

a životnost, je velmi důležité pro kvalitu obrábění.  Proto by měl být stroj seřizován  

a udržován správným způsobem. Je důležité dodržovat zásadu „přednosti preventivní údržby 

před opravami“ tak, aby bylo zabráněno poškození stroje. V návodu k obsluze stroje jsou 

uvedeny tyto pokyny:  

Před zahájením práce: 

•••• zkontrolovat úroveň kapaliny v nádrži hydrauliky, 

•••• zkontrolovat čistotu kužele ve vřetenu, 

•••• zkontrolovat čistotu větracích otvorů v elektrických rozvaděčích a v nádrži 

oleje, 

•••• zkontrolovat úroveň chladicí kapaliny v nádrži, 

•••• zkontrolovat hladinu v nádrži mazacího oleje, 

•••• očistit prach a mastnotu z řezného nástroje, 

•••• zkontrolovat, zda je hydraulická kapalina čistá a není znehodnocena, 

•••• zkontrolovat, zda někde neuniká olej z potrubí. 
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Během práce: 

•••• zkontrolovat, zda se po zapnutí stroje objeví signál připojení napájení, 

•••• spustit olejové zařízení a zkontrolovat, zda má předepsaný tlak, 

•••• po zapnutí CNC systému zkontrolovat obrazovku a koordinátní rozměry každé 

osy, 

•••• v chodu bez zatížení zkontrolovat stroj při nízké rychlosti operací, zkontrolovat 

postup, 

•••• během nakládání a snímání obráběného dílce se vyvarovat poškození povrchu 

pracovního stolu, 

•••• průběžně během práce sledovat, zda se neobjeví nějaký mimořádný zvuk, 

v případě takového projevu stroj okamžitě vypnout a spustit až po zjištění  

a odstranění příčiny poruchy. 

Při ukončení provozu: 

•••• přívod ke stroji vypínat následujícím postupem: ovládací panel stroje, rozvaděč 

CNC, silový rozvaděč stroje, 

•••• očistit prach pracovního stolu a po sejmutí obrobku odstranit ze stroje třísky, 

•••• odstranit přebytek oleje z vedení stroje. [20]     

 
Obrázek 9 – Plán údržby horizontální vyvrtávačky [22]    

 

 
Popis činnosti Provádí denně týdně 

1x 
měsíc 

1x  
za 1/2 
roku 

1x 
 za 
rok 

Speciální 
požadavek 

Poznámka  

1. Čištění stroje od třísek Obsluha  X      Bez 
záznamu 

2.  
Kontrola stavu chladicí 
kapaliny- doplnění, kontrola 
stavu chladící soustavy 

Obsluha X      Bez 
záznamu 

3. 
Kontrola olejových náplní 
stroje- doplnění, kontrola 
stavu úniku olejových náplní 

Obsluha  X      Záznam 

4. Mazání vodících ploch - 
kontrola stavu 

Obsluha X      Bez 
záznamu 

5.  Preventivní prohlídka stroje- 
mechanické části 

Externí  
dodavatel 

   X   Záznam 

6. Preventivní prohlídka stroje-
elektro. části 

Elektro 
údržbář 

   X   Záznam 

7.  Elektro revize 
Externí 
dodavatel 

     
1x za 

 3 roky 
Záznam 

8. Kontrola přesnosti ustavení  
stroje  

Externí 
dodavatel 

    X  Záznam 
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Na obrázku č. 9 je zobrazen Plán údržby strojního zařízení – horizontální vyvrtávačky, 

který je umístěn přímo na stroji. Pracovník tak má kdykoliv k dispozici stručný přehled, 

jak často a které činnosti údržby vykonávat.  

Firma Prestar s.r.o. vede Provozní deník stroje. Obsahuje jméno osoby odpovědné  

za provoz stroje, jména pracovníků a datum proškolení k odborné způsobilosti osob 

oprávněných obsluhovat stroj. Dále jsou zde údaje o vzniklých závadách, poškození stroje, 

provozní odchylky, opravy, mazání aj. Na servisních listech se vedou záznamy poruch  

a oprav. 

 

4.2 Analýza prostorového a časového využití pracoviště horizontální 

vyvrtávačky 

Jak jsem již uvedla, prioritou firmy je, aby uvedené pracoviště bylo co nejvíce využito. 

V současné době je pracoviště přetížené. Přestože se zde pracuje na dvě směny a velmi často  

i v sobotu, stále není vše potřebné opracované. Z důvodu nutnosti dodržení termínů prací  

na jednotlivých zakázkách se díly dávají k obrábění v rámci kooperace do jiných firem. Toto 

řešení je však nákladnější, než opracování vlastní činností.  

Z tohoto důvodu se pokusím zjistit, zda je možno provést úpravy vedoucí k úspoře 

času či k lepšímu využití prostoru.  

 
4.2.1 Prostorové využití pracoviště 

Na pracovišti se střídají dva pracovníci ve dvousměnném provozu. V případě potřeby 

se často pracuje i v sobotu. Probíhá zde převážně kusová, výjimečně malosériová výroba. 

Pracoviště je umístěno ve středu haly, vedle kanceláří kontrolorů.  

Pracoviště je v dosahu pouze jednoho jeřábu, a to mostového.  

Díly k opracování připravuje obsluhujícímu pracovníkovi manipulant nebo mistr. 

Spolu s výkresem jsou umístěny před pracovištěm v  prostoru, který je na podlaze ohraničen 

žlutou čárou a označen nápisem „Díly k opracování“. 

Opracované díly se dle rozměrů umístí buď na odkládací plochu před pracovištěm 

ohraničenou zelenou čárou a nápisem „Opracované díly“, nebo se dopraví k výstupní kontrole 

přímo na určený prostor ke kanceláři kontrolorů.  

 K práci je využíváno množství nástrojů – hlavice, upínací šrouby, podložky a matice, 

kostky k podložení, měřidla, kalkulačka, pilník, ruční bruska, kladivo, klíče a jiné. Nástroje 
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jsou umístěné na pracovním stole, ve skříni na nářadí, v zásobníku na hlavice nebo v regálu 

na kostky. 

 Od místa obsluhy, kde probíhá umístění a uchycení obrobku na pracovní plochu stroje, 

nastavení programu a přeměřování je pracovní stůl ve vzdálenosti 4 metrů a skříň na nářadí  

ve vzdálenosti 5 metrů. Na obrázku č. 10 vidíme nákres pracoviště s jednotlivými prvky  

a zaznačeným pohybem pracovníka při práci na jedné strojní operaci (nahození a shození 

obrobku z pracovního stolu stroje). 

 
Obrázek 10 – Nákres pracoviště horizontální vyvrtávačky a spaghetti diagram, vlastní zpracování 

 

 
 

Legenda k obrázku č. 10:  

1) Místo obsluhy 

2) Zásobník hlavic 

3) Pracovní stůl 

4) Skříň na nářadí 

5) Skříň na hlavice 

6) Regál na kostky k podložení 
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V nákresu pracoviště můžeme zřetelně vidět umístění jednotlivých prvků pracoviště 

horizontální vyvrtávačky TK6511 B. Pod číslem 1 je červeně označeno místo obsluhy stroje. 

Zde pracovník setrvává při manipulaci a upínání obrobku na pracovní plochu stroje,  

při programování, přeměřování a práci s výkresem. Číslem 2 je označen zásobník na hlavice.  

Je umístěn na vhodném místě, nejblíže místu obsluhy stroje. Je v dosahu a nepřekáží při 

pohybu po pracovišti. Číslem 3 je označen pracovní stůl. Od místa obsluhy  

je ve vzdálenosti 4 metrů. Skříň na nářadí se nachází ve vzdálenosti 5 metrů, je označena č. 4. 

Dále se na pracovišti nachází skříň na hlavice, označena č. 5 a regál na kostky k podložení, 

který je označen č. 6.  I na tyto části pracoviště musí pracovník při práci zacházet, avšak méně 

často. 

 

Do nákresu pracoviště jsem zaznamenala pohyby pracovníka po pracovišti pomocí 

čar. Zpracováním špagetového diagramu jsem chtěla zjistit, zda je možné změnit uspořádání 

pracoviště tak, aby bylo dosaženo zlepšení. Z diagramu je patrné, že příprava vyžaduje častý 

přesun pracovníka po pracovišti. Přemisťováním vznikají časové ztráty, vedoucí  

ke snižování produktivity pracoviště. 

Zaznamenané vzdálenosti mezi místem obsluhy, pracovním stolem, skříní na nářadí  

a skříní na hlavice překoná pracovník před samotným spuštěním práce stroje mnohokrát. 

Záleží na složitosti uchycení a obrábění obrobku a na počtu potřebného nářadí a nástrojů. 

 
Pokud se při výrobě používá velké množství nástrojů, nářadí a přípravků, je velmi 

důležité jejich přehledné umístění na lehce dosažitelném místě. Proto se nyní pokusím 

posoudit uspořádání, označení a umístění jednotlivých prvků na sledovaném pracovišti. 

 

Důležitým vodítkem při práci na horizontální vyvrtávačce je výkres. Při zahájení práce 

na zakázce jej pracovník umístí magnety na kovovou skříň do výšky očí. Je to vhodné místo, 

během práce jej má stále na dosah.  

  

Také tabulka odchylek „Tolerance děr“ je umístěna na vhodném místě, viditelném 

od stroje - je opět uchycena na skříni. Pracovník ji používá ke kontrole při měření.  

Před zavedením 5S byla ve skříni na nářadí k dispozici celá kniha tabulek, ve které však 

musel pracovník potřebné údaje vyhledávat.   
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Obráběcí hlavice jsou v uzamykatelné skříni na hlavice. Před započetím práce  

na konkrétním výkrese si pracovník připraví potřebné hlavice do stojanu na hlavice, který  

se nachází blíže místa obsluhy. Přestože jsou hlavice ve skříni přehledně urovnané, stále  

na některých zásobnících chybí popis. Není tak zaručeno, že se nástroj bude vždy nacházet  

na stejném místě, zvláště když pracoviště obsluhuje více pracovníků. Také ve spodní části 

skříně schází označení a přehlednější uspořádání jednotlivých nástrojů. 

 

Ve skříni na nářadí jsou opět některé předměty nevhodně uspořádány. Matice, které  

se používají při práci často, jsou uloženy ve spodní části skříně. Upínací šrouby jsou umístěny 

ve střední části, přehledně urovnané ve dřevěném zásobníku. Ten však není popsán, pracovník 

musí zásobník prohledávat, než najde vhodný nástroj. Zřetelně můžeme situaci vidět  

na obrázku č. 11. 

 
Obrázek 11 – Uložení upínacích šroubů před a po zavedení 5 S, vlastní zpracování 

 

 
 

 
  

 

Na obrázku č. 12 vidíme další část skříně na nářadí. Vrtáky byly dříve uloženy volně. 

Dnes jsou umístěny v přehledném zásobníku. Ten ale opět není popsán. Při vyhledávání 

potřebného kusu se pracovník musí sehnout, a zásobník prohledává – jednotlivé kusy 

vysunuje a zasunuje zpět.  

Vzhledem k tomu, že se na pracovišti střídá více pracovníků, je zde vysoká 

pravděpodobnost, že si každý uloží nářadí „po svém“.   
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Obrázek 12 - Skříň na nářadí – vrtáky před a po zavedení 5S, vlastní zpracování 

 
 

 
 

 
   

 Další součástí pracoviště je pracovní stůl. V několika šuplících je umístěna část nářadí. 

Na stole probíhá jednoduchá příprava nářadí pro obrábění, v průběhu práce zde pracovník 

nářadí odkládá. Nářadí je protříděné, jsou zde jen potřebné kusy. Opět zde chybí řádné 

označení. 

 

4.2.2 Časové využití pracoviště 
 
 Na pracovišti probíhá práce ve dvou 7,5 hodinových směnách. Pro zjištění, jak dalece 

je tato doba využita, jsem na pracovišti vypracovala časový snímek průběhu práce. 

Zaznamenala jsem spotřeby pracovního času během směny formou nepřetržitého pozorování.  

 Protože na horizontální vyvrtávačce probíhá převážně kusová výroba, sledovala jsem 

obrábění tří zcela rozdílných dílů. Práce jsem zaznamenala v tabulkách č. 2, 3 a 4. Za nimi 

následují grafy č.1, 2 a 3, které zobrazují, kolik % z celkového času probíhaly jednotlivé 

činnosti  při opracování konkrétních obrobků. 

Při pozorování bylo potřeba posoudit všechny aktivity, včetně plýtvání a činností 

nepřidávajících hodnotu.  
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Jako první jsem sledovala obrábění dle výkresu č. 7809, které trvalo celkem  

105 minut. Průběh práce je zachycen v tabulce č. 2. Jednalo se o jednoduché obrábění  

– vyvrtání celkem sedmi děr. Avšak manipulace s  obrobkem, který byl dosti rozměrný  

v celkové délce asi 1700 mm, byla složitá. K manipulaci bylo nutné použít mostový jeřáb.  

 

Tabulka 2 - Snímek průběhu práce na pracovišti dle výkresu č. 7809, vlastní zpracování 
 
Od Do Celkový 

čas v min 
Popis operace 

6:00 6:11 11 Uchycení obrobku do jeřábu, uvolnění rychloupínacích přípravků, 
sundání obrobku z pracovní plochy stroje.  

6:11 6:12 1 Spuštění stroje, najetí referencí stroje, kontrola os. 
6:12 6:25 13 

 
Odfuk nečistot z pracovní plochy stroje a zpětné umístění obrobku 
pomocí jeřábu, uchycení přípravky a utažení matic.  

6:25 6:34 9 Nastavení os na ovládacím panelu stroje. 
6:34 6:35 1 Přeměření uchycení obrobku.  
6:35 6:37 2 Zadání údajů na ovládacím panelu, propočet pomocí kalkulačky. 
6:37 6:38 1 Umístění vrtací tyče do stroje. 
6:38 6:39 1 Přeměření posuvným měřidlem. 
6:39 6:43 4 Nasazení ochranných brýlí, vyvrtání středové díry. 
6:43 6:49 6 Zastavení stroje, očistění vrtací hlavice od kovových třísek  

a výměna hlavice, odfuk kovových třísek z pracovní plochy stroje, 
vizuální kontrola vyvrtané díry. 

6:49 6:50 1 Úprava programu na panelu. 
6:50 6:51 1 Dovrtání.  
6:51 6:53 2 Přeměření. Kontrola s údaji v tabulce „Tolerance děr“. Výměna 

hlavice, nastavení programu.  
6:53 6:54 1 Vrtání 1. díry. Vizuální kontrola 
6:54 6:55 1 Vrtání 2. díry.  
6.55 6:58 3 Vrtání 3. díry. 
6:58 7:13 15 Sundání obrobku z pracovní plochy stroje, otočení pomocí jeřábu, 

znovu upevnění, uvolnění jeřábu. 
7:13 7:20 7 Nastavení stroje na vyvrtání malých děr, výpočet pomocí 

kalkulačky, zadání údajů na ovládacím panelu. 
7:20 7:21 1 Vrtání 1. díry. 
7:21 7:22 1 Vrtání 2. díry. 
 :22 7:24 2 Vrtání 3. díry. 
7:24 7:26 2 Výměna hlavice, odfuk kovových třísek, ruční začištění vyvrtaných 

děr. 
7:26 7:30 4 Zjištění závady na vzduchové hadici - únik vzduchu. Zalepení 

páskou. 
7:30 7:32 2 Obrábění. 
7:32 7:37 5 Ruční dočištění, přeměření děr, kontrola odchylek, odfuk třísek. 
7:37 7:39 2 Čekání na jeřáb. 
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Od Do Celkový 
čas v min 

Popis operace 

7:39 7:45 6 Doprava jeřábu, uchycení obrobku do jeřábu, uvolnění matic  
a přípravků, jejich odnesení na pracovní stůl, sejmutí obrobku  
ze stroje a umístění vedle pracoviště do prostoru označeného 
„Opracované díly“. 

82 minut Příprava - seřizování stroje, manipulace s obrobkem, programování 
16 minut Práce horizontální vyvrtávačky – obrábění 
2 minuty Čekání na jeřáb 
4 minuty Ostatní - řešení vzniklých nečekaných problémů 
1 minuta Najetí referencí stroje 

105 minut Celkový čas 
 

Každý den se na ranní směně před samotným zahájením práce stroje provede najetí 

referencí stroje a kontrola os. Po zapnutí CNC systému se zkontroluje obrazovka  

a koordinátní rozměry každé osy. Protože na pracovní ploše stroje zůstal upnutý velmi 

rozměrný obrobek z předchozí směny, musel jej pracovník nejdříve pomocí jeřábu odstranit  

a po najetí referencí stroje jej znovu umístit na pracovní plochu stroje. Tento úkon není nutný, 

pokud se obrábí méně rozměrný obrobek, který nebrání stroji při otáčení. V tomto konkrétním 

případě došlo z důvodu sundání obrobku ke zdržení v délce 11 minut. 

 Uchycení obrobku na pracovní plochu stroje bylo středně složité. Přesto trvalo  

27 minut, než došlo k první operaci stroje. Obrobek musí být upnut na pracovní ploše stroje 

spolehlivě. Závisí na tom kvalita a bezpečnost obrábění. Upíná se za pomocí rychloupínacích 

přípravků a podložek. Během upínání probíhá přeměřování pomocí metru a posuvného 

měřidla.  

Při uchycování obrobku dle výkresu č. 7809 nezbylo na pracovní ploše stroje mnoho 

volného místa k odložení matic, podložek, upínek a utahovacího klíče. Při manipulaci padaly 

nástroje na zem, pracovník je stále musel zvedat, odnášet a přinášet dle potřeby na pracovní 

stůl a do skříně na nářadí.  

 

Poměr jednotlivých časů při práci dle výkresu č. 7809 je znázorněn v následujícím 

grafu č. 1. Na uvedeném grafu je zřetelně vidět, že nejvíce času při opracování obrobku 

dle výkresu č. 7809 zabrala příprava, a to 78 % celkového času. Tento čas nepřidávající 

hodnotu je nutno zkrátit.  

Samotná práce stroje při obrábění činila 15 % času. Čekání na jeřáb, řešení problémů  

a najetí referencí stroje pak tvořilo 7 % z celkového času.  
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Graf 1 – Snímek průběhu práce na pracovišti horizontální vyvrtávačky výkres č. 7809, vlastní zpracování 
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Na uvedeném grafu je zřetelně vidět, že nejvíce času při opracování obrobku 

dle výkresu č. 7809 zabrala příprava, a to 78 % celkového času. Tento čas nepřidávající 

hodnotu je nutno zkrátit.  

Samotná práce stroje při obrábění činila 15 % času. Čekání na jeřáb, řešení problémů  

a najetí referencí stroje pak tvořilo 7 % z celkového času.  

  
 Jako další jsem vypracovala časový snímek průběhu práce dle výkresu  

č. 723.119.02.60, který je zaznamenán v tabulce č. 3. Jednalo se o složitější obrobek. Celkový 

čas potřebný k opracování byl daleko větší, činil 225 minut. 

 
Tabulka 3 - Snímek průběhu práce na pracovišti dle výkresu č. 723.119.02.60, vlastní zpracování 

 
Od Do Celkový 

čas v min 
Popis operace 

15:34 15:42 8 Pomocí jeřábu umístění obrobku na pracovní plochu stroje, 
uchycení pomocí kostek do drážek, výměna hlavice, zaměření 
pozice dílu, nastavení programu, hledání nástrojů ve skříni, 
odnesení nástrojů na pracovní stůl. 

15:42 16:05 23 Programování, zaměření stroje, čtení údajů z výkresu, 
přeměření, rozhodnutí o změně uchycení obrobku ve stroji 
(nevyhovující). Uvolnění matic, posun materiálu, nové 
uchycení, zaměření. 

16:05 16:07 2 Vrtání. 
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Od Do Celkový 
čas v min 

Popis operace 

16:07 16:08 1 Přeměření, úprava programu. 
16:08 16:09 1 Vrtání. 
16:09 16:10 1 Přeměření, úprava programu. 
16:10 16:11 1 Vrtání. 
16:11 16:12 1 Výměna hlavice. 
16:12 16:13 1 Vrtání. 
16:13 16:17 4 Výměna hlavice, očištění nástroje od kovových třísek. 
16:17 16:19 2 Vrtání. 
16:19 16:20 1 Výměna hlavice, očištění nástroje, odnesení nástrojů na stůl. 
16:20 16:21 1 Vrtání. 
16:21 16:22 1 Výměna hlavice, očištění nástroje, odnesení nástrojů na stůl. 
16:22 16:23 1 Vrtání. 
16:23 16:28 5 Výměna hlavice, očištění nástroje, odnesení nástrojů na stůl, 

přeměření, úprava programu. 
16:28 16:59 31 Vrtání. 
16:59 17:01 2 Kontrola a úprava programu. 
17:01 17:30 29 Vrtání. 
17:30 17:42 12 Přeměření, očistění nástroje a jeho výměna, otočení stolu, 

nastavení programu, přepočet na kalkulačce (cesta ke stolu). 
17:42 17:46 4 Vrtání. 
17:46 17.47 1 Očištění a výměna hlavice, úprava programu. 
17:47 17:48 1 Vrtání. 
17:48 17:49 1 Očištění a výměna hlavice, úprava programu. 
17:49 17:50 1 Vrtání. 
17:50 17:51 1 Očištění a výměna hlavice, úprava programu. 
17:51 17:52 1 Vrtání. 
17:52 17:53 1 Očištění a výměna hlavice, úprava programu. 
17:53 17:54 1 Vrtání. 
17:54 17:55 1 Očištění a výměna hlavice, úprava programu. 
17:55 17:57 2 Vrtání. 
17:57 17:58 1 Očištění a výměna hlavice. 
17:58 19:12 74 Vrtání. 
19:12 19:19 7 Přeměření, ukončení programu, cesta pro měřidla  

ke kontrolorům, uvolnění matic, sundání upínek, cesta  
pro jeřáb, sejmutí obrobku ze stroje a umístění do prostoru  
před pracovištěm označeného zeleným rámečkem a nápisem 
„Opracované díly“  

71 minut Příprava - seřizování stroje, manipulace s obrobkem, programování 
154 minut Práce horizontální vyvrtávačky – obrábění 
225 minut Celkový čas 

 
 Práce dle výkresu č. 723.119.02.60 proběhla v odpolední směně. Okolní pracoviště 

nebyla v provozu, jeřáb byl zcela k dispozici po celou dobu práce. Nevyskytly se žádné 

mimořádné situace, čas se tedy člení pouze na přípravu a samotnou práci stroje. Část obrábění 
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probíhala ve třech delších časových úsecích. Zbytek obrábění probíhal v 1-2 minutových 

intervalech, kdy bylo potřeba často měnit hlavici k obrábění.  

 Během přípravy, upínání obrobku, výměny hlavic a přeměřování šel pracovník velmi 

často pro potřebné věci k pracovnímu stolu nebo do skříně s nářadím a zpět.  

  

Jak můžeme vidět v grafu č. 2, při tomto konkrétním obrábění zabrala nejvíce času 

samotná práce stroje, a to 68 %. Třetinu z celkového času pak trvala příprava, seřizování, 

přeměřování, programování a manipulace s obrobkem. 

 

Graf 2 - Snímek průběhu práce na pracovišti horizontální vyvrtávačky výkres č. 723.119.02.60, vlastní 
zpracování 
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Podíl jednotlivých činností dle výkresu 
č. 723.119.02.60

příprava práce stroje

 
  

V tabulce č. 4 vidíme časový snímek obrábění dle výkresu č. 1806. Jednalo se o menší 

díl o rozměrech cca 650x550 mm, ale tvarově složitý. Složitost obrobku se projevila  

při spotřebě času na uchycení i na opracování (frézování a vrtání množství rozdílných děr).  

Výhodou bylo, že z důvodu malého rozměru nebylo nutné použít jeřáb.  

V případě obrábění dle výkresu č. 1806 došlo k nejasnostem, které musel pracovník 

řešit. Vyhledal technologa a konzultoval s ním upnutí obrobku na pracovní ploše stroje  

a postup opracování. 

Na výkrese byl technologem v několika bodech uveden pracovní postup, včetně 

nástrojů k použití. Došlo však k rozporu, uvedený postup nešlo v praxi aplikovat. Pracovník 

zvažoval varianty nového řešení. Tímto došlo k prodloužení přípravy před zahájením 

samotného obrábění.  
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Tabulka 4 - Snímek průběhu práce na pracovišti dle výkresu č. 1806, vlastní zpracování 
 

Od Do Celkový 
čas v min 

Popis operace 

6:00 6:11 11 Zapnutí stroje, kontrola. 
6:11 6:13 2 Najetí referencí stroje. 
6:15 6:51 36 Seznámení se s výkresem, ruční uchycení obrobku, přeměření, 

cesta ke stolu a do skříně pro nářadí – pilník, měřidla, 
kalkulačka, příprava nástrojů, nastavení programu. 

6:51 6:53 2 Nejasnost ve výkresu, konzultace s technologem. 
6:53 7:01 8 Zaměření  a umístění obrobku, výpočet, nastavení programu. 
7:01 7:06 5 Konzultace uchycení obrobku s technologem. 
7:06 8:00 54 Uchycení, přeměření, cesta do skříně pro nástroje. 
8:00 8:15  PŘESTÁVKA 
8:15 8:30 15 Upevňování dílu, přeměření, nastavení programu. 
8:30 8:32 2 Konzultace s technologem. 
8:32 8:56 24 Zaměřování, uchycení, úklid nástrojů, programování. 
8:56 9:01 5 Frézování. 
9:01 9:21 20 Přeměření, úprava programu. 
9:21 10:18 57 Frézování. 
10:18 10:19 1 Nastavení programu. 
10:19 10:26 7 Frézování. 
10:26 10:27 1 Kontrola, očistění obrobku. 
10:27 10:28 1 Frézování. 
10:28 10:29 1 Kontrola, očistění obrobku. 
10:29 10:57 28 Frézování. 
10:57 11:11 14 Přeměření, nastavení programu. 
11:11 11:15 4 Frézování. 
11:15 11:22 7 Výměna hlavice, nastavení programu. 
11:22 11:30 8 Vrtání. 
11:30 12:00  PŘESTÁVKA 
12:00 12:15 15 Vrtání. 
12:15 12:16 1 Přeměření. 
12:16 12:19 3 Vrtání. 
12:19 12:30 11 Přeměření, uvolnění matic, sejmutí upínek, odnesení na stůl, 

cesta pro jeřáb, sundání obrobku z pracovní plochy stroje.  
205 Příprava - seřizování stroje, manipulace s obrobkem, programování 
129 Práce horizontální vyvrtávačky – obrábění 

9 Ostatní - řešení vzniklých nečekaných problémů, nejasnost ve výkrese 
2 Najetí referencí stroje 

345 Celkový čas v minutách 
 
 Celkový čas práce dle výkresu č. 1806 byl 345 minut.  

 

V grafu č. 3 vidíme, že při obrábění dle výkresu č. 1806 tvořila opět příprava většinu 

času, a to 59 %. Jednalo se o seřizování stroje, manipulace s obrobkem, programování  
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a přeměřování. Při zjištění nejasností ve výkrese musel pracovník vyhledat kontrolora.  

Do zahájení první obráběcí operace stroje to bylo 159 minut.  

 

Graf 3 - Snímek průběhu práce na pracovišti horizontální vyvrtávačky výkres č. 1806, vlastní zpracování 
 

59%

37%

3%

1%

Podíl jednotlivých činností dle výkresu č. 1806

příprava práce stroje ostatní najetí referencí stroje

 

 

Měření a sledování průběhu práce jsem na pracovišti prováděla v různou dobu, tedy  

za různých podmínek. Během odpolední směny je více k dispozici jeřáb, na druhou stranu 

není přítomen kontrolor, technolog ani mistr. Tito pracovníci pracují jen na jednu  - ranní 

směnu. Na odpolední směně jsou v provozu jen některá pracoviště, ty nejvíce potřebná. Není 

zde možnost osobní konzultace při vzniklých problémech. Pokud nedokáže pracovník situaci 

vyřešit sám, telefonicky kontaktuje mistra nebo vedoucího výroby.  

 

Při porovnání výstupu ze všech tří snímků průběhu prací dle jednotlivých výkresů 

vidíme, že se na pracovišti jedná o velmi specifickou kusovou výrobu. Nejvíce času 

nepřidávajícího hodnotu jsem zaznamenala u obrábění dle výkresu č. 7809, a to celých 78 % 

z celkového času. Příznivý poměr výrobního a nevýrobního času byl pouze v jednom případě, 

a to při zpracování dle výkresu č. 723.119.02.60. Seřizování trvalo 32 % času, obrábění stroje 

pak 68 % z celkového času. Ve třetím případě však opět převažoval nevýrobní čas. 

Přestože práce dle uvedených výkresů byly rozdílné, jedno mají společné. Příliš 

vysoký podíl nevýrobních časů a zdlouhavou přípravu.  
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Další prostoje na sledovaném pracovišti vznikají čekáním na mostový jeřáb, 

o nosnosti 10 t, který využívají také ostatní pracoviště v hale. Jako jediný z jeřábů je dostupný 

na pracoviště horizontální vyvrtávačky TK6511 B. 

Během mé přítomnosti se tento problém zcela neprojevil. K vysledování by bylo 

potřeba delšího soustavného pozorování. Proto vycházím z informací, které mi poskytli 

obsluhující pracovníci a vedoucí výroby. 

Při práci na uvedených třech kusech obrobků se stalo pouze výjimečně, že musel 

pracovník sledovaného pracoviště čekat na jeřáb. Na druhou stranu při používání jeřábu  

na horizontální vyvrtávačce čekali na jeřáb pracovníci ostatních pracovišť, a prostoje vznikaly 

na jiných výrobních úsecích.  

Problémy se projevují hlavně při práci na ranní směně. Odpoledne a v sobotu nejsou 

v provozu všechna okolní pracoviště a jeřáb tedy blokují minimálně.  

Velmi také záleží na konkrétní práci, která zrovna v hale probíhá. Pokud  

se na sousední vyvrtávačce opracovává rozměrný díl a probíhá s ním manipulace pomocí 

jeřábu, není mostový jeřáb k dispozici i delší dobu, např. hodinu. 

Mimo mostového jeřábu je v hale menší sloupový jeřáb s nosnosti 125 kg. Tento 

pokryje tři menší pracoviště – 1 vrtačku a 2 frézky. 

 

4.2.3 Vytíženost horizontální vyvrtávačky 
 
 Na uvedeném pracovišti se pracuje ve dvou směnách, tj. 2 x 37,5 hodiny týdně, 

celkem tedy 75 hodin týdně. Velmi často se pracuje i v sobotu.  

Od měsíce března 2012 probíhá na všech strojích ve firmě Prestar s. r. o. snímání 

otáček a zatížení vřetene po celých 24 hodin denně. Snímané hodnoty se přenášejí do počítače 

a zaznamenávají se do tabulek dle jednotlivých strojů. Tak je možno zjistit zatížení 

jednotlivých strojů v konkrétních časech či dnech, sledovat odpracované hodiny i jejich 

vyjádření v procentech.  

 Využila jsem nový systém a použila konkrétní data z pracoviště horizontální 

vyvrtávačky TK6511 B.  

 V tabulce č. 5 vidíme procento zatížení horizontální vyvrtávačky v jednotlivých dnech 

na ranní a odpolední směně. Odpracované hodnoty jsou často velmi rozdílné. Jako minimální 

hodnota je zde 1,73 odpracované hodiny stroje v zatížení, a jako maximální je hodnota 6,62 

odpracované hodiny. Průměrné procento zatížení stroje na obou směnách je 55 %. Vycházela 

jsem ze záznamů z celkového počtu 33 směn.   
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Tabulka 5 – Vytíženost horizontální vyvrtávačky v měsíci 3/2012 na ranní a odpolední směně, vlastní 
zpracování 

 
Ranní směna   Odpolední směna 

Záznam Datum Odpracované 
hodiny stroje 

v zatížení 

Procento 
zatížení 
stroje  

Záznam Datum Odpracované 
hodiny stroje 

v zatížení 

Procento 
zatížení 
stroje  

Počet   Hod % Počet   hod % 

1 5.3.12 4,93 65,73 1 5.3.12 6,00 80,00 

2 6.3.12 2,90 38,67 2 6.3.12 4,48 59,73 

3 7.3.12 5,48 73,07 3 7.3.12 6,55 87,33 

4 8.3.12 4,25 56,67 4 8.3.12 2,23 29,73 

5 10.3.12 2,97 39,60 5 9.3.12 3,23 43,07 

6 12.3.12 4,40 58,67 6 12.3.12 3,42 45,60 

7 13.3.12 1,97 26,27 7 13.3.12 1,73 23,07 

8 14.3.12 3,82 50,93 8 14.3.12 2,82 37,60 

9 15.3.12 3,68 49,07 9 15.3.12 2,77 36,93 

10 16.3.12 5,60 74,67 10 16.3.12 3,33 44,40 

11 19.3.12 1,88 25,07 11 19.3.12 3,47 46,27 

12 20.3.12 2,23 29,73 12 20.3.12 5,67 75,60 

13 21.3.12 6,07 80,93 13 21.3.12 5,75 76,67 

14 22.3.12 6,62 88,27 14 22.3.12 6,35 84,67 

15 23.3.12 6,57 87,60 15 23.3.12 5,18 69,07 

16 24.3.12 2,73 36,40 16 26.3.12 3,60 48,00 

17 26.3.12 3,40 45,33     

Celkem  69,50 54,51 Celkem  66,58 55,48 

 
V grafu č. 4 je zachycena vytíženost stroje v % na ranní směně. Zřetelně zde vidíme 

nerovnoměrný výkon, který v průběhu měsíce kolísal.  

  

Graf 4 – Vytíženost stroje v měsíci 3/2012 na ranní směně v %, vlastní zpracování 
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Ještě větší rozdíly znázorňuje graf č. 5, který zachycuje průběh na odpolední směně. 

Ve druhém pracovním týdnu od 12. do 17. března bylo procento zatížení stroje výrazně nižší, 

pohybuje se v rozmezí mezi 30 - 40 %.  

 
Graf 5 – Vytíženost stroje v měsíci 3/2012 na odpolední směně v %, vlastní zpracování 
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 Přestože není reálné na pracovišti horizontální vyvrtávačky dosáhnout 100 % zatížení 

stroje, naměřené hodnoty jsou velmi nízké. V současné době zabere 45 % času příprava  

a manipulace s obrobkem a jiné nevýrobní časy. 

4.2.4 Plnění normohodin na pracovišti 
 

Na sledovaném pracovišti horizontální vyvrtávačky TK6511 B probíhá specifická, 

převážně kusová výroba. Norma je obvykle stanovena na celou zakázku. Úkolem pracovníka 

je provést obrábění v co nejkratším čase. 

Pro zjištění plnění normohodin jsem provedla rozbor plnění za 3 měsíce, leden  

až březen 2012, které jsem zachytila v tabulce č. 6. Průměrné plnění za tuto dobu je 91 %. 

 
Tabulka 6 – Plnění na pracovišti TK 6511 B v %, vlastní zpracování 

 

Měsíc 
Plánované 

hodiny 
Vykázané 

hodiny 
Výpočet plnění 

Leden 316 381 316/381 = 0,829 x 100 = 82,93 % 
Únor 207 219 207/219 = 0,945 x 100 = 94,52 % 
Březen 215 225 215/225 = 0,955 x 100 = 95,55 % 
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4.3 Navržená opatření a řešení  

Na základě analýzy pracoviště horizontální vyvrtávačky TK6511 B jsem zaznamenala 

zjištěné údaje do tabulek a grafů a provedla jejich zhodnocení. Nyní se pokusím navrhnout 

možná opatření, která by vedla k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení využití 

sledovaného pracoviště. 

 

1. Stav potřebné dokumentace 

Analýzou průběhu práce na třech různých zakázkách jsem došla k závěru,  

že na pracovišti je vysoký podíl přípravných časů.  

Hlavním nástrojem k urychlení přípravy na jakémkoliv stroji je včasný a kvalitně 

zpracovaný technologický postup. Ten určuje přesný postup při upnutí dílu, stanovení 

technologických ploch a výchozích ploch pro opracování obrobků. Měl by obsahovat přesný 

sled operací a výčet rozměrů a parametrů obráběných na jednotlivých operacích.  

Další důležitou součástí pro urychlení přípravy a samotného obrábění je seznam všech 

nástrojů a jejích řezných parametrů, potřebných k provedení dané operace, uvedených  

na seřizovací kartě. Tyto potřebné výrobní pomůcky musí být nachystány na pracovišti  

před samotným započetím práce.  

Správná technologická příprava je významnou součástí bezchybné a rychlé funkčnosti 

pracoviště. 

Zde vidím velký prostor ke zlepšení. V současné situaci je technologický postup 

na výkrese uveden jen stručně, v několika bodech. Pracovník musí zvažovat, jak postupovat, 

jak obrobek co nejvhodněji upevnit do stroje, které nástroje k obrábění použít. V tuto chvíli 

záleží na osobních zkušenostech a schopnostech pracovníka, vykonávajícího obrábění.   

Časy potřebné k upnutí obrobku a celkové přípravy by se velmi zkrátily, kdyby byla 

před započetím práce k dispozici kvalitně zpracovaná dokumentace. 

  

2. Využití času 

Pracovníci by měli více využívat času, kdy stroj pracuje v automatickém režimu  

a je nutný pouze dohled na správný chod z důvodu např. opotřebení řezných nástrojů.  

Mají tedy prostor vykonávat jiné činnosti – připravit si potřebné nástroje uložené  

v nástrojových skříních, měřidla, upínací nářadí pro další operace a seznámit se s výkresovou 

dokumentací pro další krok obrábění či nový obrobek. Při této činnosti se pracovník stále 

pohybuje na pracovišti v dosahu ovládacího panelu stroje a má stroj pod dohledem.  
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Tuto možnost však nyní obsluhující pracovníci zcela nevyužívají a s přípravou 

začínají často až po úplném dokončení stávající operace stroje.  

 

3. Pohyb pracovníka po pracovišti – spaghetti diagram 

 Jak jsem se již zmiňovala v kapitole 4.2.1, obr. 10, pracovník během práce musí stále 

chodit od místa obsluhy ke stolu, do skříně a zpět. Zde vidím velikou rezervu a prostor  

ke zlepšení. Pokud bude mít pracovník vše potřebné v dosahu, odpadnou zbytečné cesty pro 

nářadí a zpět a dojde ke zkrácení přípravných časů. Proto navrhuji zhotovení malého 

pojízdného vozíku, na který se ve vhodné výšce uloží bedýnka s potřebným nářadím pro daný 

úkon. Při uchycování a přeměřování obrobku jej bude mít pracovník v dosahu na místě 

obsluhy. Po dokončení operace jej lehce odsune do prostoru k pracovnímu stolu. V čase, kdy 

bude stroj vykonávat práci v automatickém režimu, si pracovník připraví do vozíku nářadí a 

vše potřebné k další operaci.  

 
Obrázek 13 - Nákres pracoviště horizontální vyvrtávačky – spaghetti diagram po navrženém opatření, 

vlastní zpracování 

 



43 
 

Legenda k obrázku č. 10:  

1) Místo obsluhy 

2) Zásobník hlavic 

3) Pracovní stůl 

4) Skříň na nářadí 

5) Skříň na hlavice 

6) Regál na kostky k podložení 

7) Vozík na nářadí 

 

Na obrázku č. 13 je vozík zaznačen pod číslem 7. Pomocí spaghetti diagramu jsem  

do nákresu pracoviště zaznačila pohyb pracovníka při práci na jedné strojní operaci,  

(tj. umístění a sundání obrobku z pracovního stolu stroje), s využitím příručního vozíku.  

Při pohybu od stolu ke skříním na nářadí a hlavice do něj uloží potřebné věci. Do zásobníku 

na hlavice umístí hlavice potřebné k dalšímu úkonu a pak již může vykonávat další práci  

na místě obsluhy. Potřebné věci bude brát z vozíku, nemusí zacházet zpět na ostatní části 

pracoviště.  

Na pomocný vozík si obsluha vychystá z regálů, stolu a jiných úložných prostor 

potřebné (raději větší) množství upínek, šroubů a nářadí k upnutí obrobku do stroje. 

Popřípadě si na vozík, který bude mít dvě patra, vychystá drobnější nástroje (vrtáky, frézy, 

výstružníky), které nelze uložit do zásobníku. 

Při porovnání se spaghetti diagramem zaznamenaným v obrázku č. 10 vidíme 

podstatný rozdíl. Pracovník stráví mnohem méně času pohybem po pracovišti. 

 

4. Programové vybavení CNC stroje 

Tvorba programu obrábění probíhá vždy těsně před a při samotném obrábění na stroji. 

Při současném stavu nelze program připravit dopředu. Programátor je schopen dopředu  

na svém počítači zpracovat pouze 100 řádků programu, což je při práci na horizontální 

vyvrtávačce nedostačující.  

Jako řešení se nabízí zakoupení programovací stanice kompatibilní s řídicím systémem 

na horizontální vyvrtávačce. Tato stanice umožňuje tvorbu kompletních programů a jejich 

přenos do stroje bez omezení. Stanici má firma Prestar s.r.o. poptanou u firmy Heidenhain, 

jejíž nabídka je v ceně okolo 70 tis. Kč. Momentálně probíhají poptávky u dalších firem,  

a poté dojde k jejich vyhodnocení a nákupu nejvhodnější stanice. Tato stanice umožní 

přípravu programů i pro další stroje ve firmě, které nyní nelze programovat dopředu (např. 

obráběcí centrum Hardinge s řídicím systémem Sinumeric firmy Siemens).  
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Pokud bude program již připraven před započetím obrábění programátorem, dojde  

ke značnému zrychlení celého procesu přípravy před vlastním obráběním nejen  

na sledovaném pracovišti, ale i na dalších strojích. 

 

5. Typ vzduchové hadice  

Na pracovišti se používá k odstranění kovových třísek ze stroje, nářadí a okolí stroje 

klasická vzduchová hadice. Je vhodně umístěna v dosahu pracovníka, ale její část leží na zemi 

v prostoru, kudy pracovník neustále prochází. Je zde zvýšené nebezpečí úrazu a v případě 

zavedení používání pojízdného vozíku na nářadí by překážela. Popsanou situaci můžeme 

vidět na obrázku č. 14. 

Navrhuji výměnu vzduchové hadice za jiný, vhodnější typ (například za spirálovou), 

zároveň se změnou směru přívodu hadice (vést po druhé straně zdroje napájení). Jedná se  

o minimální investici a technicky to je vhodné řešení. 

 
Obrázek 14 – Umístění vzduchové hadice na pracovišti horizontální vyvrtávačky, vlastní zpracování 

 

 

 

6. Vyhledání kontrolora či mistra 

Při nejasnostech v dokumentaci musí pracovník vyhledat kontrolora. To trvá i několik 

minut. Přestože se na první pohled může zdát tento čas nevýznamný, jedná se o zbytečný 

prostoj. Při špatné, nejasné dokumentaci stráví pracovník neproduktivní čas nejen hledáním 

kontrolora, ale také zvažováním možných alternativ řešení (tento čas nelze přesně vyčíslit). 
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Proto bych doporučovala na pracovišti horizontální vyvrtávačky zavést světelnou  

a zvukovou signalizaci k přivolání kontrolora ke konzultacím (možno řešit i vibračním 

pagerem nebo místním telefonem). Myslím, že náklady na toto opatření nejsou příliš vysoké, 

odpovídají přínosům z opatření. 

 

7. Nedostupnost jeřábu 

Jako řešení problémů vzniklých nedostupností jeřábu, popsaných v kapitole 4.2.2  

se nabízí zhotovení dvou menších sloupových jeřábů, které by byly umístěny u pracovišť, 

kde probíhá manipulace s menšími břemeny a není tudíž potřeba mostového jeřábu. Tímto 

krokem by se více uvolnil mostový jeřáb pro pracoviště horizontálních vyvrtávaček a odpadly 

by prostoje vzniklé čekáním na jeřáb. 

Pro názornost je na obrázku č. 15 zaznačeno pokrytí obrobny jednotlivými jeřáby  

a navrhovaná změna – umístění dvou nových jeřábů. Mostový jeřáb pokryje celou zobrazenou 

plochu, proto není na obrázku zaznačen. Pod číslem 1 je v horní části uveden stávající 

sloupový jeřáb s nosností 125 kg, který v současné době slouží k obsluze na pracovištích  

2 frézek a 1 vrtačky. Pod čísly 2 a 3 je zaznačena navrhovaná změna. Sloupový jeřáb 

s nosností do 500 kg k obsluze dvou NC soustruhů (číslo 2) a sloupový jeřáb s nosností  

do 1000 kg k obsluze tří popřípadě čtyř strojů NC vyvrtávaček (na obrázku označen číslem 3).  

 

Obrázek 15 - Layout obrobny se zakreslením umístění pracoviště TK 6511 B a pokrytí jednotlivých 

pracovišť jeřáby po zavedeném opatření, vlastní zpracování 
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Výrobu a instalaci uvedených nových 2 kusů sloupových jeřábů je firma schopna 

zajistit z velké části vlastní činnosti. Je nutné pouze zakoupení materiálu v hodnotě 84 tis. Kč 

a  samotných kladkostrojů v hodnotě asi 101 tis. Kč. Práce je vyčíslena na 85 tis. Kč. Celková 

hodnota investice je odhadována na 270 tis. Kč. Přestože se nejedná o zanedbatelnou 

investici, bude využívána dlouhodobě. Práce na středisku obrobny bude pružnější, nebude 

docházet k prostojům z důvodu čekání na jeřáb. Tento krok by se projevil úsporou času také 

na ostatních pracovištích. Zároveň tato investice navýší hodnotu firmy. 

 

8. Umístění výrobních pomůcek 

 Přestože firma Prestar s.r.o. již dříve započala s implementací prvků 5 S  

na jednotlivých pracovištích, stále není uvedena do konečné podoby a je zde co zlepšovat.  

Podrobně je situace popsána v kapitole č. 4.3. Je potřeba přehlednější a vhodnější umístění 

potřebných nástrojů. Proto navrhuji tato opatření:  

• Znovu posoudit umístění jednotlivého nářadí ve skříni na nářadí – např. často 

používané matice a upínací šrouby přesunout do vyšších regálů, 

• Doplnit označení hlavic, vrtáků a upínacích šroubů v jednotlivých zásobnících, 

• Vytřídit věci vně a uvnitř pracovního stolu a označit jejich umístění.  

 

Do tohoto kroku navrhuji zapojit pracovníky obsluhující uvedené pracoviště. Nejlépe 

vědí, jak často a které nástroje požívají. Dále doporučuji s pracovníky uskutečnit opakovaný 

pohovor, aby v implementaci prvků 5S viděli přínos pro svou práci, a ne jen komplikaci. 

 

9. Vyhodnocení přínosů 

 V kapitole 4.2.2 jsem ve třech případech provedla sledování průběhů práce 

s následným vyhodnocením. Z analýzy vyplynulo, že z celkového času práce 675 minut 

zahrnovala 299 minut příprava a ostatní nevýrobní časy. Jedná se o 44,29 % z celkového času. 

 Rovněž z posouzení zatížení stroje v kapitole 4.2.3 vyplývá, že průměrné zatížení 

stroje je 55 %. Na manipulaci a přípravu zbývá 45 % z celkového času. 

 Po konzultaci s pracovníky firmy předpokládám,  že implementací výše uvedených 

navržených opatření na pracovišti horizontální vyvrtávačky TK6511 B by se tyto přípravné 

časy zkrátily cca o 10 %. Přípravné časy by poté činily 35 % z celkového času. Také by došlo 

k navýšení odpracovaných hodin stroje v zatížení, uvedených v tabulce č. 5. Plnění  

na pracovišti za poslední tři měsíce, vykazované v tabulce č. 6 je v průměru 91 %. Také  

zde je předpoklad zlepšení. 
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Přepočet odpracovaných hodin stroje v zatížení: 

Ranní směna   69,50 x 1,10 = 76,45  

Odpolední směna  66,58 x 1,10 = 73,23 

  

Přepočet procenta zatížení stroje: 

Ranní směna    17 směn x 7,5  hodiny = 127,5             76,45/127,5 = 59,96 % 

Odpolední směna  16 směn x 7,5 hodiny = 120,0              73,23/120,0 = 61,02 % 

 

 Přepočtené hodnoty dle předpokládané úspory jsem zaznamenala v tabulce č. 7. 

Odpracované hodiny stroje v zatížení při odpracovaných 33 směnách by byly v průměru 4,53 

hodiny na jednu směnu (76,45 + 73,23 / 33). Průměrné procento zatížení stroje by vzrostlo na 

cca 60 %. 

 
Tabulka 7 - Přepočet hodnot z tabulky č. 5 při zkrácení přípravných časů o 10 %, vlastní zpracování 

 
Ranní směna   Odpolední směna 

  

Odpracované 

hodiny stroje 

v zatížení 

Procento 

zatížení 

stroje  
  

Odpracované 

hodiny stroje  

v zatížení 

Procento 

zatížení 

stroje  

Hod % hod % 

Původní 69,50 54,51 Původní 66,58 55,48 

Nové 76,45 59,96 Nové 73,23 61,02 
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5. Závěr 
   

 Výroba rozhodující měrou ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost 

jeho výrobků. Proto je nutné neustále nalézat možnosti pro zlepšování. Každý proces 

v podniku v sobě skrývá prostor na zlepšení. Nejdříve je však nutné činnosti analyzovat a poté 

navrhnout možná řešení. 

 Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat prostorové a časové využití pracoviště 

horizontální vyvrtávačky TK 6511 B a implementovat na uvedeném pracovišti prvky štíhlé 

výroby. 

V úvodní teoretické části práce byla pozornost věnována významu jednotlivých prvků 

štíhlé výroby. Dále byla představena firma Prestar s. r. o. se svou historií, vizí, výrobním 

programem, trhy a zákazníky.  

V praktické části bylo nejdříve popsáno pracoviště a poté bylo analyzováno jeho 

časové a prostorové využití. Nejprve jsem provedla snímek průběhu práce při obrábění  

na třech různých zakázkách. Získaná data jsem zaznamenala do tabulek, graficky zpracovala  

a následně jsem provedla jejich rozbor. 

V závěru práce jsem navrhla základní podněty a opatření, které by měly být vodítkem 

k lepšímu využití pracoviště z hlediska efektivity, produktivity a časového využití. Návrhy 

jsem zpracovala na základě provedených analýz - snímku průběhu práce, zhotovení spaghetti 

diagramu, záznamů plnění normohodin na pracovišti, vytížení stroje, pozorování průběhu 

práce a pohovorů s pracovníky a vedoucím výroby.  

Dopady uvedených opatření je obtížné kvantifikovat. Přesto na základě závěrů 

z provedené analýzy by dle mého úsudku mělo dojít ke zkrácení přípravných časů cca o 10 %, 

a zatížení stroje by se mělo pohybovat okolo 60 %. Také předpokládám navýšení plnění  

na pracovišti, které je nyní v průměru 91 %. 

Celkový dopad opatření je závislý nejen na provedených opatřeních, ale také  

na subjektivní vůli každého pracovníka navržená opatření přijmout a na tom, s jakou 

důsledností by byla tato opatření ve skutečnosti implementována. Mnoho pracovníků, 

v jejichž firmách začalo zavádění „štíhlé“ výroby, vnímají tyto procesy jako zbytečné. Staví 

se k novým metodám s nedůvěrou a opatrností. Jejich důsledná aplikace v reálném životě  

by však měla vést k významnému zefektivnění práce uvedeného pracoviště. 
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