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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou plánování výroby, zejména pak plánováním 

procesů dokončovacích operací. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy spojené 

s výrobou a plánováním procesů, s důrazem na tvorbu výrobních plánů. Praktická část 

popisuje proces plánování dokončovacích operací ve firmě BONATRANS GROUP a.s. . 

Součástí práce je zpracování návrhu nového postupu plánování výroby s využitím výrobních 

rozvrhů. V závěru bakalářské práce je uvedeno vyhodnocení navržených opatření v 

podnikové praxi. 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with production planning, in particular the planning process of 

finishing operations. In the  theoretical part are described basic concepts associated with the 

production and planning processes, with the emphasis on the creation of production plans. 

The practical part describes the planning process of finishing operations in BONATRANS 

GROUP a.s. . The thesis includes elaboration of new method of production planning with the 

use of production schedules. The final part is dedicated to evaluation of proposed measures in 

the corporate practice. 
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1. Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala problematiku související s plánováním výroby ve 

společnosti BONATRANS GROUP a.s. . Tato společnost, která se zabývá hutní výrobou a 

strojírenstvím, je tvořena množstvím organizačních jednotek a výrobních provozů. Plánovací 

proces je zde velmi složitý a souvisí s technologickou náročností výrobního procesu. Ve 

společnosti BONATRANS GROUP pracuji sedm let rokem a převážnou část tohoto času na 

pozici plánovače výroby (odbor plánování výroby, úsek výrobního ředitele). Cílem mé 

bakalářské práce je analýza procesů plánování dokončovacích operací, sestavením návrhu na 

jeho zlepšení a také vyhodnocení implementace navržených opatření v provozní praxi.  

Sestavený návrh vychází s teoretických poznatků, které jsem získala v průběhu studia, 

studiem odborné literatury a také praktickými zkušenostmi s plánováním výroby. Zaměření 

práce a její cíl vychází z potřeby navýšení dostupných kapacit dokončovacích operací a 

dosažení rovnoměrné expedice výrobků zákazníkům společnost v průběhu kalendářního 

měsíce. 
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2. Teoretická část 

 

2.1 Výroba 

Výroba je soubor činností v rámci hodnototvorného procesu, které mění výrobní vstupy na 

výrobky případně služby. Základním předpokladem pro realizaci výrobního procesu je 

existence výrobních zdrojů. Z hlediska příslušnosti k výrobnímu oboru dělíme výrobu na: 

• hlavní výrobu, 

• vedlejší výrobu, 

• doplňkovou výrobu, 

• přidružená výrobu. 

Z pohledu materiálových toků pak dělíme výrobu na: 

• zakázkovou výrobu, 

• linkovou výrobu, 

• kontinuální (spojitou, proudovou) výrobu. 

 Z hlediska rozsahu sortimentu a objemu výroby na: 

• kusová výroba, 

• sériová výroba, 

• hromadná výroba. 

Výroba rozhodující měrou ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost jeho 

výrobků. Ve výrobě a při její přípravě se rozhoduje o optimalizaci výrobních nákladů, o 

zkracování dodacích lhůt, o šíři sortimentu a o zvyšování užitečnosti výrobků, které jsou v 

současné době považovány za jednu z hlavních konkurenčních výhod podniku. Tím výroba 

produkující hmotné statky stejně jako provozní činnost podniků dopravních, bankovních, 

obchodních a různých dalších podniků služeb rozhodující měrou zajišťuje splnění hlavního 

cíle podniku v tržním hospodářství, tj. dlouhodobou maximalizaci zisku. [1]. 
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Výrobou se v užším pojetí rozumí vlastní výroba, poskytování služeb, nákup, doprava a 

skladování, dále správa a kontrola těchto oblastí. [1].  

V podnikatelské činnosti má smysl pouze výroba, jejíž výsledek je možné zhodnotit na trhu, v 

tomto smyslu by výroba měla vycházet z požadavků zákazníků [2]. Plánovací proces proto 

začíná identifikací stávající i potenciální poptávky zákazníků, kterou je nutné uspokojit [3]. 

 

2.1.1 Typy výroby podle stupně opakovanosti 

Pro praktickou část práce je důležité blíže popsat rozdělení výroby podle stupně 

opakovatelností výrobku a to zejména z toho důvodu, že prostředí podniku, ve kterém byla 

realizována praktická část práce, je možné charakterizovat jako zejména zakázkovou případně 

malosériovou výrobu. 

 Podle stupně opakovanosti rozlišujeme tři základní typy výroby: 

● kusová (job shop), jejímž zvláštním případem je výroba projektového typu,  

● sériová (batch manufacturing), 

● hromadná výroba ( repetitive manufacturing). 

 

Kusová výroba 

Kusová výroba je zaměřena na výrobu na zakázku. Objem výroby každého druhu výrobku je 

malý, takže šíře sortimentu k dosažení potřebného objemu tržeb je velká. Každá zakázka 

může být unikátní a požaduje zvláštní postup výroby se speciální posloupností kroků. 

Neexistuje tedy standardní průchod materiálu příslušnou výrobní jednotkou. 

Sériová výroba 

Sériová výroba je zaměřena na několik druhů výrobků, z nichž každý je vyráběn s určitou 

pravidelností ve vyšších či menších sériích. Podle velikosti sérií a jejich periodičnosti 

rozlišujeme výrobu malosériovou, středněsériovou a velkosériovou. Opakovanost výroby 

umožňuje vedle univerzálních zařízení používat i zařízení speciální. 
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Hromadná výroba 

Hromadná výroba se vyznačuje výrobou jen jednoho nebo několika druhů výrobků s velkým 

objemem a relativně dlouhou ustáleností výroby týchž výrobků. Lze použít jednoúčelových 

strojů a vysoce specializovaných pracovníků. V hromadné výrobě se dosahuje vysoké 

produktivity, avšak je málo pružná. [4]. 

 

2.1.2 Typy výrobních procesů podle bodu rozpojení 

Z pohledu praktické části bakalářské práce, je důležité také definovat bod rozpojení 

materiálového toku. Bod rozpojení objednávkou zákazníka je místem, které od sebe odděluje 

dvě části materiálového toku. Část výrobního procesu, ve které se realizuje zákaznicky 

neutrální neadresná výroba na základě předpovědi poptávky, a část výrobního procesu, ve 

které se výrobky dokončují na základě konkrétních požadavků zákazníků [5]. 

Materiálový tok je řízený pohyb materiálu zajištěný z pravidla pomocí manipulačních nebo 

dopravních prostředků a zařízení a je prováděn tak, aby byl materiál k dalšímu stupni 

opracování v průběhu výrobního procesu k dispozici v požadovanou dobu, v potřebném 

množství, v očekávané kvalitě a na správném místě. 

Z pozice bodu rozpojení jsou v rámci výrobních systémů rozlišovány následující typy výroby: 

●  vývoj a výroba na zakázku (ETO - Engineering To Order), 

● výroba na zakázku (MTO - Make To Order), 

●  montáž na zakázku (ATO - Assembly To Order), 

● výroba na sklad (MTS - Make To Stock) [14]. 

Procesy, popisované v praktické části, je možné charakterizovat jako výrobu na zakázku a 

vývoj a výrobu na zakázku. 
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2.1.3 Rozdělení výrobních procesů z hlediska dalších kritérií 

Dalším kritériem pro rozdělení výrobních procesů může být charakter materiálových toků, 

který je dán zejména prostorovým řešením a uspořádáním technologie výroby. V literatuře 

jsou prostorová řešení výrobních procesů v souvislosti s tokem materiálu rozdělována na čtyři 

hlavní typy procesů [6]. 

- proces s přímými toky, 

- proces s toky ve tvaru písmene „L“, 

- proces s toky ve tvaru písmene „U“, 

- proces s více směrnými materiálovými toky. 

V praxi jsou tyto základní typy materiálových toků doplňovány různými modifikacemi 

uspořádání (například kruhovým). Zvolené prostorové uspořádání procesu je zvoleno zejména 

s ohledem na intenzitu a směr toku materiálu procesem. Intenzita toku vyjadřuje objem 

výrobků procházející mezi jednotlivými pracovišti.  

Literatura také uvádí další dělení výrobních procesů v závislosti na průběhu materiálových 

toků, jako jsou výroby typu „I“, „V“, „A“ a „T“ (tvar těchto písmen znázorňuje průběh 

materiálových toků) [4]. 

Typy výrobních procesů je možné charakterizovat také například podle uspořádání pracovišť 

[7]. Výrobní procesy v závislosti na způsobu uspořádání pracovišť a průběh materiálových 

toků ve výrobě můžeme rozdělit na výrobní procesy s technologickým a procesním 

uspořádáním.  

Uspořádání technologické je charakteristické tím, že jednotlivé části provozu jsou 

koncipovány tak, že sdružují technologicky podobná zařízení (například obráběcí stroje). 

Linkové nebo procesní uspořádání je charakteristické tím, že do jedné části provozu jsou 

prostorově soustředěna všechna zařízení, která se podílejí na dokončení určité fáze výroby 

jednoho typu výrobku. Výrobní zařízení jsou v procesních typech výroby uspořádána ve 

směru materiálového toku výrobku. Linkové uspořádání pracovišť významně omezuje 

mezioperační zásoby, zkracuje průběžnou doby výroby a přináší možnost využití vysokého 

stupně automatizace dopravy a manipulace.  
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2.1.4 Výrobní kapacita a stupeň jejího využití 

Kapacitu výroby je možné definovat jako maximálně dosažitelný objem produkce z 

dostupných výrobních zdrojů v daném čase [8]. V praxi jsou při stanovení výrobní kapacity 

využívány pouze některé faktory a to především parametry výrobních zařízení a lidská práce 

obsluhy zařízení. Kapacitu výrobního procesu však mohou ovlivňovat také jiné faktory, jako 

jsou plocha nebo prostor (procesy závislé na technologických časech zrání, zasychání a 

podobně).  

 

2.1.5 Dokončovací operace ve výrobě 

Dokončovací operace jsou součástí poslední části výrobního procesu a obsahují výrobní 

činnosti spojené s adjustací výrobku (povrchová úprava, balení, paletizace). 

Adjustace (adjustáž či adjustování) představuje přípravu výrobků k expedici k zákazníkovi    

v předem definované podobě, která umožňuje správné fungování (použití výrobků), 

usnadňuje jeho dopravu a manipulaci. V hutnicko-strojírenských podnicích tento soubor 

činnosti představuje zejména: 

● kontrolu výrobku  

● povrchovou úpravu (nátěr, konzervace) 

● balení a ochranu výrobků 

● paletizace 

● způsob fixace při dopravě 

 

Kontrola výrobků 

Kontrola výrobků spočívá zejména v ověření stanovených rozměru, dodržení definovaných 

tolerancí v kvalitě povrchů, rozměrech a jakosti materiálu. 

Povrchová úprava 

Povrchová úprava spočívá zejména v aplikaci vybrané nátěrové hmoty, případně 

konzervačního prostředku na dané části výrobku, přičemž nátěr může být aplikován 
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v několika vrstvách. Technologický postup nátěru a podmínky jeho aplikace vycházejí 

z parametrů aplikované nátěrové hmoty stejně tak, jako čas potřebný k zasychání nátěru. 

Balení a ochrana výrobků 

Podmínky dopravy výrobků a manipulace s ním definují nároky na vhodný typ obalu, který 

chrání výrobek proti poškození. Výběr typu obalů a matriálu, ze kterého je obal vyroben, 

závisí také na zvoleném způsobu dopravy a na její náročnosti. Zejména pro zámořskou 

kombinovanou dopravu jsou využívány speciální typy obalových prostředků. 

Paletizace 

Paletizace je manipulační metoda, při které materiál trvale spočívá na paletě (podložce), s níž 

se zároveň přepravuje. Z tohoto důvodu také vyplývá konstrukce palety, která je přizpůsobená 

tak, že pod ní mohou zajet vidlice zdvižného vozíku, stohovacího jeřábu nebo závěsné vidlice. 

Paletizace se snaží řešit hospodárně celý dopravní cyklus tím, že paletové náklady je možné 

ukládat do několika vrstev nad sebou. 

Způsob fixace při dopravě 

Pro rozdílný tvar prostoru dopravního prostředku a přepravovaných výrobků, je nutné 

eliminovat riziko jejich poškození za pomocí upevnění nebo uchycení výrobků v ložném 

prostoru. Za tímto účelem je využívání mnoho typů různých fixačních pomůcek (upínací 

pásy, dřevěné hranoly, výplně) fixačních materiálů, které mohou mít různý charakter 

(polyetylén, lamiflex apod.). 

 

2.2 Plánování 

Plán je obecný pojem, který obvykle vyjadřuje časovou i věcnou posloupnost budoucích 

možných dějů. Prostřednictvím plánů jsou realizovány strategické cíle a rozhodující změny v 

organizaci i jejich složkách. Plán definuje směr rozvoje organizace, je prostředkem 

zabezpečujícím koordinaci a proporcionalitu uvnitř organizace. Z časového hlediska je nutná 

provázanost jednotlivých strategických, taktických i operativních plánů. Z hlediska věcného 

je nutné zajistit provázanost plánů obchodních, výrobních, personálních, plánů technického 

rozvoje, investic, finančních a dalších plánů, které jsou v organizaci sestavovány. [5].        
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Mezi důležité charakteristiky, které by měl splňovat každý plán, patří reálnost a stabilita jeho 

realizace v provozní praxi. [9]. Ve své práci se budu dále zabývat plánováním výrobního 

procesu. 

 

2.2.1 Plánování výroby a dělení plánů 

Základním formováním výrobního podnikového procesu je výrobní plán. Úkolem plánování 

výroby je na základě objednávek zákazníka naplánovat materiál a provést rozplánování 

výrobní zakázky (kapacitní a lhůtové plánování – lhůtový rozvrh výroby). [10]. 

Plány obecně dělíme především podle časového horizontu, pro který jsou vypracovány.  

Plány dle časového horizontu dělíme na:  

● dlouhodobé plánování, (delší než pětileté období), 

● střednědobé plánování (rozsah jednoho až pěti let), 

● krátkodobé plánování (zhruba jeden rok ale i kratší období). 

 

Dlouhodobé výrobní plánování se zabývá optimalizací: 

● dlouhodobého využívání kapacity (zastaralost výrobních prostředků), 

● rozmístění strojů a zařízení (zdokonalení návaznosti výrobního procesu), 

● lokalizací podnikatelských aktivit (zřízení samostatného provozu), 

● konstrukce výrobků  

● zkracování průběžných dob výroby (zavádění automatizace). [1]. 

 

Střednědobé výrobní plánování se zabývá optimalizací: 

● vnitropodnikové zaměstnanosti (počet, odbornost pracovníků provozu), 

● výkonů produkce  
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● snižování zásob výrobků (specializace firmy: čistě zakázková výroba), 

● kooperace s dodavateli (dodávky dílů dle konkrétních potřeb). [1]. 

 

Krátkodobé výrobní plánování (detailní plánování) se zabývá optimalizací: 

● množství zakázek na pracovištích,  

● pořadí prací, 

● odlišností pracovních úkolů (různé úkoly pracovníkům, strojům), 

● využití strojů (naprogramování výrobní linky). [1]. 

 

2.2.2 Výrobní plán 

Výrobní plán je nástrojem pro vyrovnání celkových požadavků na výrobní zdroje z jejich 

disponibilní kapacitou. Tento plán je důležitým průnikem mezi poptávkou na trhu a 

výrobními možnostmi daného podniku.  

 

  

Zdroj: Obr. 1 seznam literatury [1]. 
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 Plán výroby představuje přehled finálních produktů v rozložení do množství a termínu 

realizace. Zároveň reprezentuje přehled plánované výroby, avšak nemusí nutně představovat 

skutečné požadavky trhu, ale tyto požadavky alokuje v čase do dostupných výrobních kapacit. 

Tento rozpor nastává zejména v případech, kdy poptávka trhu není s dostupnými výrobními 

kapacitami v rovnováze, a také v případech, kdy je nutné z důvodu dlouhé průběžné doby 

výroby dané technologickou náročností výrobního procesu, zahájit výrobu na základě odhadů 

budoucích prodejů nebo případech dříve popisovaného konceptu výroby na sklad. Z těchto 

důvodů je jedním z nejdůležitějších vstupů pro sestavení výrobního plánu výroby souhrn 

skutečných požadavků zákazníků nebo jejich předpověď. 

Plán výroby musí brát v úvahu zejména následující faktory: 

● podmínky výroby, 

● kapacitní omezení, 

● dostupnost materiálu, 

● cíle společnosti. 

Přesnost sestaveného výrobního plánu je dána rozdílem plánované výroby od skutečné 

realizace a je závislá na délce plánovacího horizontu, pro který byl plán sestaven. Odchylky 

skutečnosti od sestaveného plánu vyvolávají potřebu přeplánování.  

 

2.2.3 Koncepty plánování a řízení výroby 

Pro řízení a plánování výroby je dnes v podnikové praxi používána celá řada konceptů. Mezi 

nejpoužívanější koncepty v popisovaných typech výrobních procesů patří: 

 
● plánování materiálových požadavků „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), 

● rozvrhování a sestavování diagramů průběhu výroby.  
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Plánování materiálových požadavků 

Koncept MRP I dnes patří mezi jeden z nejpoužívanějších konceptů. Je založený na stromové 

struktuře kusovníku materiálu pro jednotlivé výrobky a rozpadu spotřeby jednotlivých 

položek, podskupin a skupin materiálu, dílů a polotovarů vstupujících do tohoto výrobku.  

Umožňuje plánování potřeb, optimalizaci zásob a nákupní činnosti i kontrolu nákladů na 

materiál vstupující do hotového produktu.   

Základem implementace MRP I je operativní plán výroby zohledňující časové souslednosti a 

délky trvání jednotlivých fází výroby. Celková potřeba materiálových požadavků je dána 

součinem jednotkové normované potřeby a počtu požadovaných výrobků. Použití konceptu 

MRP I je vhodné zejména pro výrobní a montážní procesy s rozsáhlým portfoliem výrobků a 

velkým počtem položek vstupních materiálů. Nevýhodou MRP I je plánování do 

neomezených výrobních kapacit. Koncept vychází z disponibility materiálu a v okamžiku, 

kdy je vstupní materiál k dispozici, dochází k zahájení výrobního procesu tak, aby mohly být 

uspokojeny požadavky zákazníků.  

Plánování výrobních zdrojů 

Koncept plánování výrobních zdrojů zohledňuje omezené výrobní zdroje a jejich využití v 

čase. Je označován jako koncept MRP II a vychází z rozšíření MRP I zejména o oblast 

plánování kapacit. Systémy založené na MRP II sledují materiálové a kapacitní požadavky s 

ohledem na požadovaný termín zahájení nebo ukončení výroby. Koncept MRP II je vhodný 

zejména pro oblast kusové a malosériové zakázkové výroby. Mezi nevýhody systémů 

založených na MRP II patří například to, že pracují s pevnou průběžnou dobou. Systémy 

vycházející z tohoto konceptu neprovádějí optimalizaci plánů a automatické přeplánování 

v závislosti na skutečném průběhu výroby. 

Plánování podnikových zdrojů 

V praxi je u výrobních procesů se silnými vzájemnými vazbami jednotlivých procesů a 

využívány systémy plánování podnikových zdrojů na konceptu plánování podnikových zdrojů 

(ERP). Tyto systémy rozšiřují funkce systémů MRP II o plánování dalších podnikových 

zdrojů [13]. Součástí těchto systémů je také hodnocení efektivity činností, spotřeby nákladů, 

úrovně poskytovaných služeb zákazníkům, dodržování kvality a vytváření hodnot.      
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Systémy ERP podporují plánování výroby od vytvoření materiálových požadavků až po 

dokončení zakázky pomocí informačních technologií, které integrují systémy ERP napříč 

celým dodavatelským řetězcem. Tento koncept vytváří platformu pro vzájemné sdílení 

potřebných informací a optimalizaci využití všech disponibilních zdrojů, s cílem dosáhnout 

maximální úrovně poskytovaných služeb zákazníkům.  

Pokročilé plánování a rozvrhování výroby 

Dalším konceptem používaným pro plánování a řízení složitých výrobních procesů je koncept 

APS [11]. APS je určen pro plánování a rozvrhování výroby do omezených výrobních kapacit 

a optimalizaci plánu na základě více zvolených kritérií. Systémy APS rychle reagují na 

reálnou situaci ve výrobě a zohledňují tak odchylky sestaveného plánu a provozní reality. 

Systém obvykle přebírá informace z nadřazených systémů (ERP) a vrací pak vytvořený plán 

do stanoveného modulu informačního systému. 

Při sestavování plánu zohledňuje kapacitní omezení, která jsou rozhodující pro výkonnost 

systému. Plány mohou být sestavovány ručně nebo automaticky na základě stanovených 

podmínek a omezení procesu. Výhodou implementace těchto nástrojů je také možnost 

testování variant výrobních plánů a posoudit možnost realizace dané zakázky s dopadem do 

plnění termínů dalších požadavků. Systémy pokročilého plánovaní jsou vhodné zejména pro 

typy procesů, ve kterém není možné pomocí jednoduchých plánovacích metod adekvátně 

zohlednit rozhodovací kritéria. 

Rozvrhování výroby  

Rozvrhování výroby obvykle bývá součástí systému APS, které však nejsou podmínkou pro 

realizaci tohoto konceptu plánování a řízení výroby v praxi. Rozvrhování výroby dané 

výrobní zakázky na konkrétním pracovišti v plánovaném čase patří mezi nejjemnější stupeň 

plánování výroby. Je používán pro část výrobních procesů s omezením výrobní kapacity, 

která významně ovlivňuje celkovou výkonnost procesu. Sestavený výrobní rozvrh zohledňuje 

časovou návaznost jednotlivých operací a určuje nejen pořadí realizace jednotlivých zakázek 

v čase, ale také časovou náročnost dané operace, její začátek a předpokládaný konec 

v závislosti na realizace celé dávky. Výrobní rozvrhy jsou sestavovány v grafické podobě 

Gantových grafů na časové ose, představují vizualizaci časového průběhu výroby s možností 

odhalení kolizí v časové návaznosti jednotlivých činností. Výrobní rozvrhy bývají využívány 

zejména pro operativní plánování výrobky v krátkém plánovacím horizontu několika dnů. 
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3. Praktická část 

 

3.1 Charakteristika a historie společnosti BONATRANS GROUPS a.s. 

Praktická část bakalářské práce byla realizována ve společnosti BONATRANS GROUP a.s., 

která se zabývá především hutní a strojírenskou výrobou. Součásti areálu společnosti, který se 

nachází ve městě Bohumín, jsou výrobní provozy Válcovna, Kovárna, Obrobna, Montáže a 

povrchových úprav. Společnost BONATRANS GROUP a.s. je největší evropský a jediný 

český výrobce železničních kol, dvojkolí, železničních náprav a obručí, poskytuje kompletní 

sortiment od nákladních dvojkolí až po výrobky pro velmi vysoké rychlosti. Aktivně 

společnost dodává do téměř 70 zemí světa. Zákazníky je možné nalézt na všech kontinentech 

mimo Antarktidy. Posláním společnosti je trvalé zvyšování úrovně výrobků tak, aby současné 

i budoucí potřeby zákazníků dovolily prosperovat a zabezpečovat přiměřené výnosy a další 

rozvoj. Orientuje se na skutečné současné i budoucí potřeby zákazníků, spolehlivost a 

otevřenost v partnerství, snaží se o dlouhodobou ekonomickou stabilitu a růst hodnoty 

společnosti, tradiční zaručenou kvalitu výrobků. Ale také o to, aby se zaměstnanci ztotožnili 

se společností, a podporuje jistoty pro schopné, tvořivé a angažované pracovníky. V 

neposlední řadě se snaží o ochranu životního prostředí. 

Historie výroby železničního dvojkolí v našem regionu sahá až do 19. století. Tehdy se 

vyráběla kola pro železniční dopravu v Ostravě. Stavba bohumínského závodu, který se stal 

největším v Evropě, začala v 60. letech minulého století. 

Důležité milníky z historie společnosti 

1965 - vznik Závodu železniční dvojkolí v rámci Železáren a drátoven Bohumín. Byl 

postaven především pro produktivní výrobu jednoduchých dvojkolí pro nákladní vagóny v 

regionu středoevropské části RVHP. 

1966 - výroba prvního železničního válcovaného kola 

1968 - výroba prvního železničního dvojkolí 

1975 - vytvoření dvojkolí pro unikátní podvozek GP 200 s kotoučovými brzdami pro rychlost   

200km/h 
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1987 - zahájení dodávek oceli z Třineckých železáren 

1991 -  přechod do kapitalistického tržního prostředí – kolaps stávajících trhů 

1996 - dosažení tržeb 1,5 mld. Kč (530 mil. Kč v roce 1991) 

1999 - osamostatnění závodu železniční dvojkolí, vznik BONATRANS a.s. 

2001 - zahájení dodávek na německé rychlovlaky  

2005 - zahájení významných investic vedoucích ke zvýšení kvality i kapacity výroby 

2007 - organizace nejvýznamnější oborové akce konané poprvé v Česku – 15th International 

Wheelset Congress 

2008 - první překonání hranice 500 mil. Kč v tržbách za jeden měsíc 

2011 - otevření nového tepelného zpracování [12]. 

Železniční kola, nápravy i dvojkolí s výrobní značkou BONATRANS bezpečně a spolehlivě 

převážejí cestující i zboží ve všech druzích kolejových vozidel: 

 ve vysokorychlostních vlacích, 

 v meziměstských a regionálních vlacích, 

 v příměstských vlacích a v lehkých kolejových vozidlech, 

 v tramvajích a vozech metra, 

 ve všech typech lokomotiv, 

 v nákladních vagonech. 

 

Díky tomu, že společnost BONATRANS GROUP a.s. vyvíjí a dodává dvojkolí, kola a 

nápravy pro všechny druhy aplikací za různorodých provozních podmínek, je schopna 

zároveň zúročit získané zkušenosti a nabídnout výrobky optimalizované z mnoha různých 

hledisek. 

3.2 Výroba a plánování výroby před realizací navržených změn 

3.2.1 Výroba 

Vstupním materiálem pro výrobu kol a naprav je vysoce kvalitní ocel, požadavky na kvalitu 

vstupních materiálů převyšují požadavky technických norem (EN, UIC, AAR). Celý výrobní 
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proces od válcování a kováni vstupního materiálu až po finální úpravu hotových obrobených 

výrobků probíhá za pomocí moderních výrobních zařízení s vysokou mírou automatizace pro 

dosažení přesného, spolehlivého a opakovatelného procesu. Každoročně jsou investovány 

nemalé prostředky do zlepšování výrobního procesu a zaváděni nových technologií. Ve všech 

výrobních procesech a na všech pracovištích jsou aplikovány systémy identifikace a 

pořizování záznamů o každém výrobku, což umožňuje zpětně vysledovat všechny 

podrobnosti o výrobě každého konkrétního výrobku. Tato data jsou společně s dalšími 

potřebnými údaji evidována a pravidelně vyhodnocována. Informační podporu celého chodu 

společnosti zajišťuje podnikový informační systém IFS a další uživatelské aplikace s tímto 

systém propojené. 

V další části práce se budu zabývat pouze výrobou náprav, které jsou dodávány formou 

volných dílů zákazníkům společnosti (viz. obrázek 2).  

Obr. 2 Schéma procesu výroby náprav 

Součástí tohoto výrobního procesu je výroba hnacích nápravy s více sedly, nehnacích 

železničních náprav pro osobní i nákladní dopravu. Nápravy se sedly zpevněnými vrstvou 

molybdenu či válečkováním a také odlehčené nápravy s podélným vrtáním (duté nápravy) 

umožňující přesnou diagnostiku za provozu. 

 

Obr. 3 Schéma procesu výroby náprav  
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Proces výroby náprav se skládá ze zpracování vstupního materiálu (oceli dodávané v blocích) 

na kovárně, tepelným zpracováním výkovků, jejich opracováním na obrobně a následně 

adjustací obrobených kusů. Část vyrobených náprav vstupuje formou dodávaných dílů na 

linku montáže, kde jsou na nápravy nalisována kola včetně dalších komponent a zákazníkům 

jsou dodávána formou dvojkolí.  

V dalších částech práce se zaměřím především na proces adjustace volně dodávaných náprav 

(viz. obrázek 3).  Tento proces zahrnuje odmaštění náprav po opracování na obrobně a 

manipulaci a dopravy do prostoru adjustace. Odmaštění je prováděno na myčce náprav, kde 

jsou také nápravy, které jsou následně povrchově upraveny nátěrovou hmotou maskovány 

(zakrytí části výrobků, které nejsou povrchově upravovány nalepením vrstvy kobercové 

textilní pásky). Dále pak jsou na nápravy ve stříkací kabině naneseny jednotlivé vrstvy nátěru. 

Za stříkací kabinou je umístěna sušička, kde dochází k prvotnímu zaschnutí nátěru. Za 

sušičkou jsou umístěny stoly pro uložení výrobků (zasychání nátěru). Po čase potřebném pro 

uschnutí nátěru jsou po kontrole stavu nátěru nápravy odmaskovány, zabaleny a umístěny na 

paletu, do beden či na kovové přepravní rámy. Konzervace výrobků je realizována po 

odmaštění v oddělené části provozu. Výrobky jsou v průběhu zpracování manipulovány 

pomocí poloautomatických manipulátorů zavěšených na vodících drážkách a pomocí jeřábů 

ovládaných obsluhou jednotlivých pracovišť. 

  

3.2.2 Plánování výroby  

Proces plánování výroby vychází z principů popsaných v teoretické části práce a to především 

z konceptu ERP, který odpovídá vícestupňovému charakteru výrobního procesu 

s vícesměrnými materiálovými toky. Výrobu je možné označit jako zakázkovou výrobu (v 

části sortimentu zakázkovou výrobu s vývojem) v převážné míře malosériovou až středně 

sériovou výrobu realizovanou v několika po sobě jdoucích dávkách dodávaných zákazníkům. 

Výrobní proces je plánován odděleně pro teplou část výroby (kovárna a tepelné zpracování 

výkovků) a zvlášť pro obrobenskou část výrobního procesu, která zahrnuje i dílčí operace 

prováděné z části v kooperacích v jiných částech společnosti či u externích kooperantů 

(vrtání, molybdenování). Pro podporu plánovacího procesu byl v roce 2008 implementován 

informační systém I2 (systém pokročilého plánování výroby vycházející z APS), který byl 

integrován s daty uloženými v podnikovém informačním systému. 
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Základní platformou plánovacího procesu je sestavování několika stupňové úrovně výrobních 

plánů, které vycházejí z požadavků jednotlivých zákazníků evidovaných v informačním 

systému společnosti dle požadovaných termínů plnění jednotlivých dávek. Základem 

plánovacího procesu je roční obchodní plán, na který navazují čtvrtletní a měsíční výrobní 

plány. Měsíční operativní plány definují strukturu a objem výroby i prodeje v daném 

kalendářním měsíci v rozpadu do jednotlivých obchodních zakázek v členění na dávky. Tyto 

plány jsou zdrojem pro vznik materiálových požadavků, které jsou definovány pomocí 

výrobkové struktury položek daného výrobku, průběžná doba a způsob opracování je 

definována technologií výroby. Tato data pak umožňují plánování jednotlivých stupňů 

výrobního procesu pomocí výrobních zakázek na výrobu dané výrobní dávky.    

Jednotliví pracovníci plánování výroby jsou zodpovědní za vybranou část výrobního procesu. 

Operativní výrobní plány jsou sestavovány pro teplou část výroby v podobě plánu tratě na 

období cca deseti pracovních dnů a jsou průběžně aktualizovány na základě dostupnosti 

vstupního materiálu a potřeb obrobny. Plány pro obrobnu jsou sestavovány v podobě 

výrobních rozvrhů v pořadí a čase plánovaného zpracování pro jednotlivá pracoviště.  

Pro procesy dokončovacích operací výroby náprav v adjustaci nebyly před realizací dále 

popsaného návrhu operativní plány sestavovány, výrobní proces byl řízen na základě tvorby 

výrobních zakázek na jednotlivé dávky dokončené v obrobně bez nástroje pro řízení realizace 

jednotlivých dávek v čase. 

 

3.2.3 Důvody k implementaci změn v plánování výroby adjustace 

Společně se zvýšenými nároky zákazníků na kvalitu dodávaných výrobků rostly nároky na 

povrchovou úpravu náprav v adjustaci. V důsledku několika tragických nehod, došlo také 

k legislativním úpravám, které měly za následek zkrácení doby možného nasazení výrobků 

v provozu. Tyto změny vyvolaly jak zvýšenou poptávku na trhu, tak i zádním způsobem 

změnily technologii povrchové úpravy výrobků. 

Dosavadní způsob plánování procesu neodpovídal novým nárokům na využití kapacit 

adjustace volných náprav. Postupné zpracovávání zakázek dokončených obrobnou bez 

zohlednění technologie povrchové úpravy, délky zpracování náprav v adjustaci a 

požadovaného termínu plnění mělo za důsledek nerovnoměrné zatížení výrobních kapacit 

adjustace. Podstatným omezením byl nedostatek prostoru pro zasychání náprav mezi aplikací 
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jednotlivých vrstev nátěru při kumulaci zakázek s náročnější povrchovou úpravou. Výstup 

výrobků z adjustace a jejich expedice byla v průběhu měsíce značně nerovnoměrná.  

 

3.3 Návrh na změnu procesu plánování výroby náprav  

Výše uvedené důvody vedly k rozhodnutí o změně způsobu plánování adjustace volných 

náprav. Cílem zpracování návrhu a následné realizace změn bylo zvýšení kapacity adjustace a 

dosažení rovnoměrné expedice v průběhu měsíce. 

Návrh změn v plánování procesu výroby náprav byl sestaven na základě poznatků získaných 

jak zkušenostmi s plánováním výroby na obrobně, tak i poznatky popsanými v teoretické části 

práce. 

Nejjednodušším postupem, který se nabízel, bylo rozšíření zpracování operativních plánů 

výroby v podobě výrobního rozvrhu i na proces adjustace volných náprav. Bohužel 

technologie povrchových úprav nebyla dopracována do podoby strukturovaných dat 

dostupných v podnikovém informačním systému. Z tohoto důvodu nebylo možné pro 

sestavování operativních výrobních plánů použít ani nástroj pro pokročilé plánování výroby. 

Výhodou bylo naopak poměrně jednoduché prostorové uspořádání procesu s omezeným 

počtem technologických zařízení a počtem prováděných operací. Data o způsobu a 

podmínkách aplikace vybrané nátěrové hmoty nebo konzervační látky byla dostupná 

v podobě textu uvedeného v evidenční kartě dané obchodní zakázky a technickém listu 

vybrané nátěrové hmoty. 

Operativní plán v podobě výrobního rozvrhu byl tedy sestaven v prostředí tabulkového 

procesoru s ručními vstupy. Tento plán je průběžně aktualizován na základě předávek 

výrobních dávek z obrobny a na časové ose určuje pořadí a čas zpracování jednotlivých dávek 

v adjustaci.  

Výrobní rozvrh procesu adjustace volných náprav (viz. obrázek 4) obsahuje informace o 

počtu kusů ve výrobní dávce, typu nátěrové hmoty definované tloušťky nátěru v jednotlivých 

vrstvách, případně ve spodní části rozvrhu o typu určené konzervační látky pro povrchovou 

úpravu mimo lakovací kabinu.  
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Součástí rozvrhu je časové určení zpracování jednotlivých vrstev nátěru, které vychází 

z časové náročnosti jednotlivých operací. Čas aplikace základní vrstvy nátěru je dán délkou 

odmaštění nápravy po opracování na obrobně v myčce spojeného s časem potřebným 

k maskování části nápravy, které nejsou povrchově upravovány. Tato náročnost byla 

stanovena jako průměrný čas pro zpracování jednoho kusu na operaci odmaštění a maskování 

nápravy v délce trvání cca 17 až 18 minut (zjištěno opakovaným měřením délky trvání 

operace). Tento čas je rozhodující pro plánování výkonu provozu adjustace. Jedno pole 

výrobního rozvrhu znázorňuje 2 hodiny, základním výkonovým parametrem je požadavek na 

zpracování cca 7 kusů výrobků za dvě hodiny. Dále jsou v rozvrhu zahrnuty časy potřebné 

pro aplikaci vrchních vrstev nátěru, které jsou závislé na typu nátěrové hmoty a pohybují se 

v rozpětí od 8 do 20 kusů za 2 hodiny provozu. Aplikace základního nátěru a jednotlivých 

vrchních vrstev jsou pro lepší přehled odlišeny barevně, časové rozestupy mezi aplikací 

jednotlivých vrstev zohledňují podmínky stanovené pro aplikaci dané nátěrové hmoty.  

Rozvrh výroby adjustace je zpracován na základě plánovaného obsazení provozu 

v nepřetržitém provozu a obsahuje také plánované odstávky provozu (přípravné směny určené 

pro pravidelnou údržbu zařízení, plánované opravy a podobně).   
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     Obr. 4  Příklad sestaveného výrobního rozvrhu adjustace náprav 
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Implementace navrženého opatření v podobě zpracování výrobních rozvrhů přinesla možnost 

řízení toku jednotlivých dávek na základě náročnosti povrchové úpravy výrobků.  

Výrobní rozvrhy jsou v praxi používány jako nástroj pro plánování procesu adjustace volných 

náprav. Podoba vizuálního zobrazení zpracování jednotlivých dávek v čase v rozdělení na 

jednotlivé vrstvy nátěru a kombinaci s konzervovanými výrobky přinesla snížení průměrného 

času zpracování v adjustaci a tím i úspoře potřebného prostoru pro zasychání nátěrů, což 

v důsledku znamenalo zvýšení dostupné kapacity adjustace. 

 

3.4. Vyhodnocení implementace návrhu na změnu plánování adjustace náprav 

Na základě rozhodnutí o zpracovávání výrobních rozvrhů pro adjustace náprav a jejich 

pravidelné aktualizace na základě nabídky náprav dokončených na obrobně byli vytvořeny 

podmínky pro efektivnější využití kapacit provozu, došlo ke znatelnému zlepšení organizace a 

řízení toku jednotlivých dávek. Výrobní rozvrhy jsou aktualizovány minimálně dvakrát za 

kalendářní týden (v případě dostatečné zásoby práce pro adjustaci a stabilního plánovaného 

výstupu z obrobny), popřípadě vždy, když dojde k zásadním změnám ve struktuře a objemu 

výroby na výstupu z obrobny (v případě nutnosti i několikrát za den, a to například při 

vysokém výmětu zmetků, poruše výrobních zařízení, změně požadavku na termín expedice, 

posunu plánovaného termínu přejímky výrobků apod.). 

První zkušenosti s využívání výrobních rozvrhů ukázaly potřebu zahrnout do vzájemně 

sdílených dat mezi plánovačem výroby a vedením provozu také údaje o předpokládaném 

termínu expedice s vyznačením priorit při zpracování (viz obrázek 5). Tyto údaje jsou 

důležité zejména z pohledu řízení toku dávek po zaschnutí aplikovaného nátěru, tedy 

rozhodovaní, kterou dávku výrobků nejdříve odmaskovat, zabalit a paletovat.  Uvedené 

činnosti mohou být u vybraných zakázek vzhledem k požadavku na provádění zkoušek, 

označení výrobků speciálními štítky, komplikované manipulaci při balení výrobků do beden 

časově náročné. Z tohoto důvodu je nutné stanovit priority nasazení pracovníků provozu na 

dokončení jednotlivých zakázek a jejich přípravě k expedici, která může být časově vázána na 

přistavení dopravního prostředku. 
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                              Obr. 5  Příklad výrobního rozvrhu s uvedením požadovaného termínu expedice 
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Na následujících grafech je znázorněn dopad implementace návrhu nového přístupu 

k plánování a řízení provozu adjustace volných náprav v podobě sestavování a využívání 

výrobních rozvrhů. 

 

Obr. 6 Srovnání objemu expedice výrobků   

Jak je zřejmé z předchozího obrázku (obrázek 6) došlo po implementaci navrženého opatření 

k rovnoměrnějšímu zatížení kapacit provozu a také výraznému posunu ve směru 

k rovnoměrnému průběhu expedice v kalendářním měsíci v rozložení na jednotlivé dekády. 
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Obr. 7 Srovnání průměrného počtu dokončených výrobků  

V souvislosti s přesnějším plánováním a řízením procesu pomocí výrobních rozvrhů došlo 

také k absolutnímu nárůstu průměrného využití kapacit a navýšení průměrného počtu výrobků 

dokončených v adjustaci (viz obrázek 7). 
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4. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování analýzy procesů plánování dokončovacích 

operací, sestavením návrhu na jeho zlepšení a také vyhodnocení implementace navržených 

opatření v provozní praxi. 

V průběhu zpracování práce jsem vycházela ze základních poznatků v oblasti plánování 

výroby získaných v průběhu studia, popsaných v odborné literatuře a také ze zkušeností, které 

jsem získala provozní praxi v plánování dokončovacích operací procesů výroby v rámci mého 

pracovního zařazení ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. . 

Na základě provedené analýzy stavu plánování a řízení procesu adjustace volných náprav, 

který plně nerespektoval zvýšené požadavky zákazníků a kapacitní omezení provozu, jsem 

navrhla doplnění stávající podoby plánovacího procesu o pravidelné sestavování a aktualizaci 

výrobních rozvrhů, jakožto nejnižšího stupně vytváření operativních výrobních plánů a jejich 

průběžné aktualizace. Samotné doplnění systému plánování dokončovacích operací o tvorbu 

výrobních rozvrhů, které zobrazují plánovanou realizaci jednotlivých výrobních dávek na 

časové ose a vizuální podoba takto sestavených plánů, přineslo při jeho implementaci 

v provozní praxi možnost zvýšení využití výrobních kapacit, zjednodušení organizace a řízení 

toků výrobní dávky procesem a na základě rovnoměrnějšího zatížení výrobních kapacit také 

absolutní navýšení objemu vyrobených kusů. 

Realizace navrženého opatření v provozní praxi prokázala potenciál navýšení stupně využití 

výrobních kapacit v důsledku zlepšení plánování procesu adjustace volných náprav, který se 

v dlouhodobém průměru projevil ve zvýšení objemu zpracovaných kusů o cca 30%. Nový 

způsob plánování procesu přispěl také ve s rovnání s předchozím stavem ke zrovnoměrnění 

zatížení výrobních kapacit a expedice výrobků k zákazníkům. 
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