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Abstrakt 

Autor: Karel Hradil 

Název práce: Analýza možností zlepšení zpětné sledovatelnosti bezpečnostních dílů ve 

výrobě sedacích systémů 

Tato práce se zabývá analýzou možností zlepšení sledovatelnosti bezpečnostních dílů ve 

výrobě sedacích systémů. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení a úvod do 

problematiky systémů sledovatelnosti. V praktické části práce jsou zanalyzovány jednotlivé 

způsoby realizace sledovatelnosti v oddělení sedacích systémů ve společnosti Brose spol. CZ 

s.r.o. a návrh na zavedení systému sledovatelnosti využívajícího radiofrekvenční identifikaci 

(RFID). 
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Abstract 

Author: Karel Hradil 

The topic: Analysis of Possibilities to Improve Backward Traceability of Safety Parts in 

Sitting Systems Production 

This work deal with the analysis of possibilities to improve the backward traceability of safety 

parts in the sitting systems production. The theoretical part is focused on the explanation and 

introduction to traceability systems. The various ways of the traceability systems 

implementation in the sitting system department at Brose spol. CZ Ltd. were analysed in the 

practical part of the work. The suggestion of implementation of the radiofequency 

identification (RFID) in the traceability system was made. 
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1 ÚVOD 

Od druhé poloviny 20. století je lidstvo den za dnem čím dál tím více závislé na informacích. 

Informace jsou základní komoditou pro fungování dnešního světa. Jsou cestou k úspěchu. 

Jsou nezbytným podkladem pro jakékoliv, byť i sebemenší rozhodnutí. V dnešní společnosti 

neexistuje firma, která by nepracovala s informacemi, protože v okamžiku, kdy by tak 

nečinila, přestala by existovat.  

Právě firmy jsou jedním z největších producentů a konzumentů informací a potřebují 

propracované informační systémy, které jim umožní tyto informace vytvářet, popřípadě 

shromažďovat a zpracovávat. Součástí těchto informačních systémů jsou i systémy 

sledovatelnosti, které zajišťují monitorování podnikových procesů uvnitř i vně organizace.  

V minulosti byla sledovatelnost nejčastěji spojována s potravinářským průmyslem, avšak 

prolínání technologií a nejlepších výrobních praktik mezi odvětvými tento pojem značně 

rozšířilo a pozměnilo vnímání jeho důležitosti a přínosnosti pro fungování každé organizace. 

Dnes je vnímána jako činnost zaměřená na shromažďování a uchovávání informací o 

produktech, procesech, systémech a lidech a je jedním z předpokladů pro efektivní řízení, 

analýzu a zlepšování výrobních a logistických procesů. 

Cílem této práce je analýza možností zlepšení systému sledovatelnosti ve společnosti Brose 

CZ spol. s.r.o. Společnost již delší dobu pociťovala nutnost zlepšení stávajícího systému, což 

bylo důvodem pro realizaci této práce. Jejím obsahem je stručný úvod do problematiky 

sledovatelnosti, základní informace o společnosti Brose, analýza systémů sledovatelnosti 

využívajích D-knih a čárových kódů a návrh nového řešení realizace sledovatelnosti 

využívajícího radiofrekvenční identifikace.  
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

V této kapitole jsou uvedeny a vysvětleny základní pojmy. 

Avizování šarže - týká se nakupovaného materiálu, kdy dodavatel při dodání materiálu 

avizuje/oznámí šarži, pod kterou dodávku eviduje ve svém systému a pod touto avizovanou 

šarží je následně vedena dodávka i v systému odběratele.  

Identifikace - identifikaci lze chápat jako realizaci identifikovatelnosti produktu, což je 

vlastnost produktu, která umožňuje jeho okamžité a jednoznačné rozpoznání  ve výrobním či 

jiném procesu. Umožní spojení informace o materiálech, subdodávkách, vyráběných dílech s 

fyzickými objekty [1]. 

D-díl - jedná se o bezpečnostně-kritický díl. Je to tedy díl, na němž zásadním způsobem závisí 

bezpečnost výsledného produktu. Určení bezpečnostně kritického dílu vychází ze: 

 zákonných požadavků, 

 požadavků regulačních orgánů, 

 požadavků zákazníka, 

 zkušeností, testů a empirických hodnot společnosti, 

 z FMEA (význam vady  9). [2] 

D-kniha - je to kniha (viz obr. 1) do které jsou zaznamenávány potřebné údaje o 

bezpečnostně kritických dílech. Má charakteristicky červenou barvu. 

 

Obr. 1 D-kniha 
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Gitter box - druh přepravky (viz obr. 2) 

 

Obr. 2 Gitter box [3] 

KLT box - druh přepravky (viz obr. 3) 

 

Obr. 3 KLT box [3] 

Materiálové číslo - je identifikační číslo druhu komponenty. Pod tímto číslem je komponent 

evidován ve výkresové dokumentaci. Například pár kolejnic (viz obr. 4) má materiálové číslo 

C24953-100. 

 

Obr. 4 Kolejnice 

Middleware - je souhrnné pojmenování pro soubor hardwaru a softwaru, který zpracovává 

informace z několika čtecích zařízení a zamezuje duplikátnímu načtení tagu. Používá se všude 

tam, kde by mohlo docházet k opakovanému načtení informací ze stejného transpondéru 

(např. sklady).  

Šarže - soubor jednotek produktů, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány nebo zabaleny v 

podobných podmínkách. [4]  

Jedná se o numerický nebo alfa-numerický kód, jež je přiřazen každé součásti produktu, 

každému zkompletovanému celku a každému konečnému výrobku. Tyto kódy vždy ohraničují 
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určitou skupinu výše zmiňovaných artefaktů, jež byly vyrobeny, popřípadě zpracovány ve 

stejném časovém období, za stejných podmínek, stejným pracovníkem, potažmo na stejném 

stroji. Na všechny jednotky takovéto skupiny pravděpodobně mají stejné vlastnosti a 

pravděpodobně na ně působily stejné vlivy, jež mohly ovlivnit jejich variabilitu. 

Šína - je slengový výraz odvozený z německého schiene (kolejnice) označující horní nebo 

dolní část posuvného systému sedáku (viz obr. 4).   

Transpondér/Tag - je zařízení, které emituje výstupní signál jako odpověď na zachycený 

vstupní signál. Příklad (viz obr. 5). 

 

Obr. 5 Transpondér [3] 
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3 SYSTÉMY SLEDOVATELNOSTI 

V dnešním světě hraje sledovatelnost velmi významnou roli a je využívána společnostmi ze 

všech možných výrobních i nevýrobních odvětví. Jejím úkolem je určitým způsobem 

monitorovat minulost produktu a ovlivňovat tak jeho poskytovanou nebo budoucí kvalitu. V 

procesu sledovatelnosti dochází k záznamu určitých vstupů a operací, jež přesně definovaným 

způsobem ovlivnily vlastnosti produktu. Tyto záznamy pak tvoří "rodné listy" daných 

produktů, které jednak deklarují, že byly patřičné operace provedeny, a zároveň nám 

umožňují určit kdy, kde, kým a za jakých podmínek byly provedeny a jakých vstupů při tom 

bylo využito. Sledovatelnost je tedy, v širším slova smyslu, jedním z nosných pilířů 

monitorování a zlepšování kvality.  

Pro přiblížení je dále uvedeno několik definic sledovatelnosti 

Sledovatelnost je:  

 schopnost vysledovat historii, použití nebo umístění toho, co je předmětem úvah 

(sledovatelnost se může vztahovat k původu produktu, průběhu zpracování a distribuci 

a umístění produktu po dodání), [5] 

 "schopnost zpětně určit na základě identifikace, kdy, kde, z čeho, kým a jak byl daný 

produkt zhotoven", [1]  

 schopnost odhalit historii každé vlastnosti systému. [6] 

Z výše uvedených definic je patrné, že se jedná o způsob dokumentování transformačního 

procesu a jeho vnitřních vztahů takovým způsobem, aby bylo možno zpětně zjistit, za jakých 

podmínek byly produkty nebo služby vytvořeny a jakých zdrojů při tom bylo využito. 

3.1  Vývoj systémů sledovatelnosti 

Sledovatelnost není žádnou novodobou vymožeností. Od pradávna je úzce spjata se zvířaty. 

Například ve starověkém Egyptě byla označována zvířata, která prošla důkladnou prohlídkou 

a byla vhodná pro obětování bohu. Později se značkování užívalo k odlišení dobytka, koní a 

jiných zvířat, aby bylo možno určit jejich původ, vlastníka, chov apod. [7] Značkování se 

praktikuje dodnes, i když využívá podstatně méně drastické metody, a slouží jako informační 

základ pro systémy sledovatelnosti v potravinářském průmyslu. 

První pokusy o stanovení původu výrobků jsou datovány již do čtrnáctého století do období 
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velkého moru (Černá smrt). Tehdy Jehan Jacmé d’Agramont poslal dopis představitelům 

města Lerida ve Španělsku, v němž doporučoval zavedení certifikátů prokazujících původ 

potravin, aby bylo jasné, zda pocházejí z oblasti zamořené morem, či nikoliv. [7] 

3.2 Druhy sledovatelnosti 

Z hlediska stupně automatizace rozlišujeme manuální, automatické a poloautomatické 

systémy. 

Manuální systémy jsou zcela závislé na lidech, kteří sledovatelnost zajišťují a udržují 

v chodu.  

Automatické systémy jsou naopak na lidech zcela nezávislé a identifikaci, sběr a uchovávání 

potřebných dat provádějí zcela autonomně.  

Poloautomatické systémy jsou kombinací výše zmíněných dvou variant, kdy jsou některé 

z etap sledovatelnosti zajišťovány lidmi a jiné pomocí automatizovaných pochodů. 

3.3 Automatické systémy sledovatelnosti 

Jak již bylo řečeno, automatické systémy zajišťují všechny etapy sledovatelnosti zcela 

autonomně. Těmito etapami je myšlena zejména identifikace, sběr dat a archivace.  

3.3.1 Identifikace 

Sledovatelnost je úzce spjata s identifikací. Díky identifikaci můžeme v rámci systému 

sledovat a odlišit vstupy a výstupy jednotlivých procesů i další prvky systému, jež se nějakým 

způsobem podílejí na transformaci nebo logistice těchto vstupů a výstupů.  

Účelem identifikace je tedy označit prvky materiálového toku (suroviny, materiál, polotovary, 

díly, komponenty, hotové výrobky, přepravní a dopravní prostředky, pracovníky atd.), aby 

mohly být efektivně řízeny a monitorovány. [8] 

3.3.1.1 Metody automatické identifikace 

Veškeré metody automatické identifikace jsou přehledně zobrazeny na následujícím obrázku 

(obr. 6). 
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Obr. 6 Metody automatické identifikace [8], [9] 

Magnetická identifikace 

Princip záznamu dat využívající rozdílné magnetické polarizace je známý více než sto let. Na 

počátku minulého století se masově využívaly magnetické pásky, které sloužily k záznamu 

obrazu a zvuku a později našly i široké uplatnění v počítačovém průmyslu jako média vhodná 

pro uchovávání dat. V souvislosti s počítači se magnetická technologie dále vyvíjela do 

podoby disket (Floppy Disk) a později pevných disků (Hard Disk Drive), které se používají 

dodnes. V oblasti identifikace se magnetická polarizace využívá u tzv. magnetických proužků, 

které bývají nejčastěji spojovány s platebními kartami (viz obr. 7). 

Výhodou identifikačních systémů využívajících magnetismu je ekonomická nenáročnost a 

dostupnost. Nevýhodou je vysoká citlivost proužků na elektromagnetická pole (ztráta dat), 

nízká kapacita a nízká životnost uložených dat, protože materiál magnetického proužku má 

časem tendence vracet se ke své původní (jednosměrné) polarizaci. Schopnost magnetického 

proužku uchovat zakódovanou informaci se pohybuje v rozmezí čtyř až šesti let.  
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Obr. 7 Karta s magnetickým proužkem a čtecí zařízení [3] 

Elektronická identifikace 

a) Čipové karty (Smart Cards) 

Technologie čipových karet je známá více než padesát let. Jsou využívány všude tam, kde  

vyvstává potřeba spolehlivé autorizace. Nejčastěji se jedná o plastové karty opatřené 

integrovaným obvodem, tzv. čipem. Tento čip kartám umožňuje přijímat, ukládat a zpracovat 

potřebná data. 

Prvního rozmachu se čipové karty dočkaly v 90. letech 20. století v podobě SIM karet. V 

dnešních dobách se využívají především paměťové a mikroprocesorové karty, a to v 

bezkontaktních a kontaktních obdobách (viz obr. 8). 

 

Obr. 8 Bezkontaktní paměťová karta [3] 

Elektromagnetická identifikace 

Tato metoda identifikace využívá elektromagnetických vln. Její nejstarší obdobou je tzv. 

radiomaják, který se ve 20. letech minulého století využíval k navigaci letadel. Později, v 
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období druhé světové války, byl vyvinut RADAR (Radio Detecting And Ranging), který 

umožňoval detekci letadel. [10] RADAR do svého okolí vysílá  mikrovlny a je-li v jejich 

dosahu jakýkoli předmět, dochází k odrazu vln do všech směrů. Některé vlny jsou  odraženy 

zpět a zachyceny na radarové stanici, kde se pomocí známé rychlosti šíření vln (téměř 

rychlost světla), doby jejich návratu a znalosti Dopplerova jevu určuje poloha, popřípadě směr 

a rychlost pohybu  objektu.  

V současnosti je elektromagnetická identifikace kromě válečného využití nejvíce spojována s 

technologií známou pod zkratkou RFID. 

a) RFID (Radio Frequency Identification) 

Radiofrekvenční identifikace nachází široké uplatnění v rozličných průmyslových odvětvích. 

Je hojně využívána v logistických a obchodních řetězcích, v automobilovém, leteckém a 

bezpečnostním průmyslu, ve zdravotnictví a potravinářství, ve veřejných službách a v 

neposlední řadě i k identifikaci a sledování zvířat. 

"Jedná se o bezkontaktní technologii automatické identifikace sloužící k přenosu a ukládání 

dat pomocí elektromagnetických vln. Systémy radiofrekvenční identifikace jsou schopny 

zaznamenávat, uchovávat a poskytovat objektivní informace o objektech v reálném čase." 

[10] 

RFID sledovací systém se skládá ze dvou základních prvků. Prvním z nich je čtecí zařízení, 

které prostřednictvím antény do prostoru vysílá signál o zvolené frekvenci. Je-li v dosahu 

tohoto signálu transpondér, jež představuje druhý základní prvek systému, naladěný na 

stejnou frekvenci a je-li signál dostatečně silný, dojde k jeho zachycení anténou transpondéru. 

Následně je prostřednictvím elektromagnetické indukce dobit kondenzátor a získané napětí je 

využito k modulaci a odeslání upraveného signálu zpět do prostoru. Tento signál je zachycen 

anténou čtecího zařízení, převeden do elektronické podoby (dekódován) a odeslán do řídícího 

počítače ke zpracování. [10], [11] Popsaný princip se týká RFID systému využívajícího 

pasivních transpondérů a je zobrazen na následujícím schématu (obr. 9). 
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Obr. 9 Princip pasivního RFID systému [10] 

RFID systémy rozdělujeme podle frekvenčních pásem, s nimiž pracují, a podle druhů 

transpondérů/tagů, které využívají (aktivní/pasivní). 

Frekvenční pásma 

Využívají se čtyři základní frekvenční pásma v rozmezí od 125 kHz do 5,8 GHz. Jedná se o: 

 LF (Low Frequency): 125 - 135 kHz [10] 

 HF (High Frequency): 13,553 - 13,567 MHz [9] 

 UHF (Ultra High Frequency): 860 - 960 MHz [10] 

 MW (Microwave): 2,45 - 5,8 GHz [10] 

Volba příslušného pásma závisí především na provozních podmínkách. Všeobecně platí, že 

systémy pracující na nižších kmitočtech nejsou tolik citlivé na přítomnost určitých materiálů 

(uhlík, kovy, kapaliny), ale oproti vysokofrekvenčním systémům mají velmi nízkou 

přenosovou rychlost a jsou schopny pracovat jen na krátkou vzdálenost (desítky centimetrů). 

Právě volba vhodného pracovního pásma je jednou z nejdůležitějších fází návrhu sledovacího 

systému, protože má velký vliv na funkčnost systému a jeho schopnost plnit požadované 

funkce. [9], [10]  

Na následujícím obrázku (obr. 10) je vidět prostupnost radiových vln různými materiály v 

závislosti na zvoleném kmitočtu. 
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Obr. 10 Prostupnost radiových vln různými materiály [10] 

Čtecí zařízení 

Čtečka (viz obr. 11) představuje komunikační prvek RFID systémů. Umožňuje zápis, čtení a 

přenos dat z transpondérů prostřednictvím radiového signálu. Některé typy dokonce umožňují 

šifrovat a ověřovat data. Skládá se z antény, radiového rozhraní a řídící jednotky. [9], [10], 

[11] 

 

Obr. 11 Čtecí zařízení [3] 

Anténa umožňuje příjem a vysílání radiového signálu. Každá čtečka jich může mít pro 

zvýšení pokrytí hned několik. Radiové rozhraní zajišťuje modulaci, demodulaci, vysílání a 

příjem radiového signálu. Řídící jednotka je vlastně mikroprocesor, který zpracovává 

přijímaná data a odesílá je do podnikové informační sítě. [9], [11] Rozlišujeme stacionární a 

mobilní čtečky. Stacionární čtečky jsou nepřenosné a bývají umístěny na rozhraní 

jednotlivých výrobních úseků, na pracovištích nebo transportérech (viz obr. 12).  
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Obr. 12 Příklady využití stacionárních čteček [10] 

Naopak mobilní čtečky (obr. 13) jsou přenosná ruční zařízení, která jsou nejvíce využívána 

při identifikaci zvířat, ve veřejné dopravě a ve skladech.  

 

Obr. 13 Mobilní čtečka [3] 

Transpondér/Tag 

Transpondér (viz obr. 14) je nosičem informací. Je tvořen anténou a čipem. Velikost 

transpondéru je závislá na zvolené pracovní frekvenci. Pro nízké pracovní frekvence musí být 

anténa větší a naopak. RFID systém využívá tří různých typů transpondérů: aktivního, 

pasivního a semipasivního. [11] 

 

Obr. 14 Transpondér 
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Pasivní transpondér nemá vlastní zdroj energie. Je tedy zcela závislý na energii 

transformované z elektomagnetických vln vysílaných čtecím zařízením, což znamená, že 

není-li v jejich dosahu anebo je signál příliš slabý, nemůže pracovat. Využívá se pouze k 

identifikaci, má poměrně malý operační rádius (0,5 - 10 m), delší dobu odezvy a nemůže 

disponovat tak velkou pamětí jako zbylé dvě varianty. [9], [10], [11] 

Semi-pasivní transpondér má vlastní zdroj energie, který využívá k napájení pracovního 

čipu. Tím se značně snižují požadavky na sílu signálu a umožňuje to tagu zachytit signál 

čtecího zařízení na daleko větší vzdálenost (10x větší). Tyto transpondéry mohou být 

vybaveny senzory pro měření tlaku, teploty, vlhkosti, vibrací atd. Životnost se pohybuje v 

řádu několika let. [9], [10], [11] 

Aktivní transpondér má rovněž vlastní zdroj energie jako semi-pasivní tagy, ale ve své 

podstatě už se nejedná o transpondér, protože nevysílá odezvu na signál čtecího zařízení, ale 

vysílá svůj vlastní vysokofrekvenční signál. Jedná se tedy o malé radiové zařízení. Nespornou 

výhodou této varianty je velký operační rádius. Lze hovořit o stovkách metrů (v prostoru bez 

překážek i několik kilometrů). Jsou ovšem ekonomicky náročné a jejich životnost je 

limitována kapacitou baterie (1 - 5 let). [9], [10], [11] 

Výše vyjmenované transpondéry jsou vyráběny s různými druhy paměti (Tagy 

RO/WORM/RW). 

Tagy RO (Read only) jsou určeny pouze pro čtení. Informace ve formě kódu je na ně 

zapsána již při výrobě. Tyto tagy se využívají k identifikaci, a to většinou tak, že je kód 

transpondéru v systému spárován s konkrétním výrobkem nebo skupinou výrobků. Velikost 

jejich paměti se pohybuje v rozmezí 40 - 512 bit a rychlost čtení je 1000 tagů/s. [9], [10], [11] 

Tag WORM (Wright Once Read Many) je taktéž určen jen pro čtení. Potřebná data jsou na 

něj zapsána až uživatelem a jsou dále neměnná.  Jejich kapacita je od 40 do 512 bitů a 

rychlost čtení je 200 tagů/s. [9], [10], [11] 

Tagy RW (Read-Wright) představují transpondéry s přepisovatelnou pamětí. Data jsou na 

ně zapisována až uživatelem a mohu být tisíckrát až stotisíckrát přepsána. Mají velkou 

kapacitu od 386 až 2000 bitů a rychlost čtení je 1000 tagů/s. Navíc na ně mohou být data 

zapisována postupně, což může být velmi výhodné ve výrobních systémech sledovatelnosti. 

[9], [10], [11] 

Všechny jmenované tagy jsou na trhu k dostání v nejrůznějších podobách přizpůsobené 

nejrůznějším podmínkám. Je možné setkat se s transpondéry zabudovanými v plastu, ve skle 



 

14 

(lékařské účely) nebo dokonce v samotném produktu. Vyrábějí se všemožné přívěšky, 

náramky, karty a polepky. Někteří výrobci oblečení a módních doplňků používají 

transpondéry v podobě knoflíků, cvočků a zipů. Tagy mohou pracovat při teplotách od -40°C 

do +300°C a mohou uzpůsobeny různým prostředím tak, aby odolávaly všemožným vlivů 

(fyzikálním, chemickým, mechanickým). V poslední době se dostávají do popředí tagy v 

podobě tzv. "smart labelů", což jsou transpondéry zabudované v papírové nebo plastové 

etiketě, jež mohou být opatřeny jakýmkoli potiskem (čárovým kódem).  

Příklady některých tagů jsou vyobrazeny níže (obr. 15). 

 

Obr. 15 RFID transpondéry [3] 

Optická identifikace 

a) Čárové kódy (Barcode) 

Optická identifikace pomocí čárových kódů je dnes jednou z nejrozšířenějších metod 

označování. Zejména v obchodní sféře, potravinářství, automobilovém průmyslu, logistice, 

medicíně atd. Důvodem pro její masivní využívání je především jednoduchost jak vytvoření, 

tak čtení informace uložené v čárovém kódu.  

Základní čárový kód využívá dvojkovou soustavu a je složen z černých proužků 

vyobrazených na bílém podkladě (viz obr. 16). Jednotlivé čáry pak představují jedničky a bílá 

místa (mezery) nuly. Čím silnější čára nebo mezera je, tím více jedniček potažmo nul 

představuje. Většina kódů navíc obsahuje speciální znaky. Nejčastěji jsou to znaky START a 

STOP, které ohraničují obsaženou informaci, a také dělící znak, jež kód rozděluje na více 

částí. [12] Konstrukce čárového kódu je dobře patrná z následujícího obrázku (obr. 16). 
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Obr. 16 Konstrukce čárového kódu [12] 

Čtení kódu probíhá pomocí optoelektronického snímače (Laserový, CCD), který vysílá 

světelný paprsek, jež je buďto pohlcen černým proužkem nebo odražen bílou mezerou.  

Celosvětově je využíváno přes 200 různých druhů čárových kódů. Liší se velikostí, typem 

zaznamenaných dat (číslice, velká/malá písmena, speciální znaky, kombinace) a dimenzemi 

(jednorozměrné, dvou rozměrné kódy). Dále (obr. 17) jsou vyobrazeny nejznámější používané 

čárové kódy. 

 

Obr. 17 Nejpoužívanější čárové kódy [3] 
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b) OCR – Optické rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition) 

OCR je další formou optické identifikace. Poprvé bylo použito v 60. letech minulého století. 

Sloužilo ke snímání strojově psaných dokumentů. Tyto první systémy byly ovšem schopny 

snímat pouze číslice a několik speciálních znaků. Později, v průběhu 80. let, byla rozlišovací 

schopnost rozšířena na celou abecedu, další znaky a některé systémy byly schopny dokonce 

snímat i ručně psaný text napsaný speciálním inkoustem. V dnešní době jsou OCR systémy 

využívány zejména spolu s počítačovou technikou. Na trhu jsou k dostání snímače, které 

umožňuji snímat jak OCR text a čárové kódy, tak jakýkoliv rukopis. Největší výhodou OCR 

je schopnost zpracovávat v relativně krátkém čase velké množství informací. Taktéž se 

využívá k ověření správnosti všemožných dokumentů. Je hojně využíváno v bankách a 

všeobecně v administrativní sféře. Rozpoznávací schopnost OCR systémů ovšem není 100% a  

většinou musí být využívány spolu s jinou identifikační metodou. Tento fakt a poměrně 

vysoká cena snímačů činí tento systém nepříliš vhodným pro masovější využití. [8], [9] 

Biometrická identifikace 

Biometrická identifikace slouží k ověření totožnosti osob. Jedná se způsob identifikace 

založený na jedinečnosti fyzických vlastností každého člověka. Je využívána řada metod, 

z nichž jsou ty nejpoužívanější vyjmenovány dále spolu se stručnou charakteristikou. 

 otisk prstu (struktura papilárních linií a jejich detailů), 

 dynamika podpisu (rozdíly v tlaku a rychlosti psaní), 

 geometrie tváře (vzdálenosti specifických částí – oči, nos, ústa…), 

 duhovka oka (obrazový vzorec duhovky), 

 sítnice oka (struktura žil na očním pozadí), 

 geometrie ruky (rozměry dlaně a prstů), 

 struktura žil na zápěstí (struktura žil), 

 tvar ucha (rozměry viditelné části ucha), 

 hlas (tón a zabarvení hlasu), 

 DNA (řetězec deoxyribonukleové kyseliny), 

 pach (chemické složení), 
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 chůze (dynamika chůze), 

 psaní na klávesnici (rytmus úderů do klávesnice PC). [13] 

Samozřejmě všechny z uvedených metod mají rozdílnou přesnost (spolehlivost). Za 

nejpřesnější jsou považovány metody ověřování duhovky a sítnice oka, otisků prstů a DNA. 

Naopak metody rozpoznávání hlasu, pachu a psaní na klávesnici jsou považovány za velmi 

nepřesné. 

3.3.1.2 Porovnání identifikačních systémů 

Jelikož je tato práce orientována na aplikaci RFID a čárových kódů, budou níže porovnány 

právě tyto dvě metody. 

Porovnání RFID a čárových kódů 

Tímto tématem se zabývá mnoho článků v odborných i jiných časopisech viz [14], [15], [16], 

[17]. Většinou je za největší nevýhodu RFID považována cena transpondérů. Ta může být až 

několikanásobně vyšší, než je tomu u čárových kódů. Ovšem ostatní parametry hovoří pro 

RFID. Množství informací, které může být na transpondér zaznamenáno, je proti čárovým 

kódům doslova enormní. Navíc mohou být informace průběžně doplňovány a některé typy 

tagů mohou být mnohokrát přepsány, což umožňuje jejich opakované použití. Dále je tu čtecí 

vzdálenost, která je čárových kódů maximálně 2,5 m. U RFID se čtecí vzdálenost v závislosti 

na použitém transpondéru pohybuje v rozmezí několika centimetrů až po stovky metrů. Také 

je tu množství přečtených informací. U čárových kódů probíhá čtení sekvenčně. Technologie 

RFID umožňuje tzv. bezkolizní čtení, tedy čtení několika desítek až stovek tagů najednou. 

Výhodou RFID je také fakt, že tagy nemusí být umístěny na viditelném místě, jak je tomu u 

čárových kódů, a mohou být přímo součástí výrobku. Mohou pracovat za nízkých i vysokých 

teplot, v agresivním prostředí a všeobecně jsou odolné proti nešetrnému zacházení. 

Částečně spornou otázkou tohoto tématu jsou náklady související s pořízením a instalací 

potřebné infrastruktury. Tato cena se totiž odvíjí od struktury celého systému. Je-li moc 

podrobná, což znamená, že zahrnuje velké množství čtecích míst, jsou pořizovací náklady u 

RFID vyšší. Naopak je-li zapotřebí data zaznamenávat pouze na vstupu a výstupu 

jednotlivých výrobních úseků, pak jsou pořizovací náklady nižší. Ve většině případů ovšem 

platí, že je RFID z hlediska pořízení a instalace nákladnější. 
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Ovšem silnou stránkou RFID je úspora provozních nákladů. Veškeré operace potřebné pro 

zajištění sledovatelnosti jsou několikanásobně rychlejší, což samozřejmě vede ke značným 

úsporám. Dále jsou tu nové možnosti, které se díky RFID nabízí. Je tu možnost sledování 

toku materiálu v reálném čase, tudíž i možnost jeho zlepšení (snížení množství zásob, 

zrychlení a optimalizace zásobování). Systém využívající RFID muže být také plně 

automatizován, což snižuje náklady na obsluhu a opět šetří čas.  

Technologie RFID má samozřejmě také své nevýhody. Radiové vlny využívané touto 

technologií jsou odpuzovány kovy nebo pohlcovány kapalinami. Tento fakt značně ztěžuje 

jejich využití a pro každou aplikaci si vynucuje ojedinělé řešení. Je tedy nutně vhodně zvolit 

pracovní pásma, typy tagů a čtecí místa. 

Poměrně jednoznačným verdiktem je tedy vítězství RFID. Je sice náročnější na realizaci a 

jeho pořízení je nákladnější, ale konečné přínosy čárové kódy dalece převýší. 

3.3.2 Sběr dat 

V automatických systémech sledovatelnosti je sběr dat úzce spjat s metodou identifikace. 

Čárové kódy jsou čteny zařízeními využívajícími laseru nebo fotoefektu. Data z 

magnetických karet jsou získávána pomocí magneticky citlivých hlavic a transpondér 

využívaný RFID technologií je čten pomocí radiopřijímače. Sběr dat je tedy zajišťován čtecím 

zařízením, jehož funkční princip je závislý právě na zvolené metodě identifikace. 

3.3.3 Archivace 

Archivace je u automatických systémů identifikace zajišťována převážně pomocí výpočetní 

techniky. Firmy většinou využívají servery nebo datová uložiště. 
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4 CHARAKTERISTIKA BROSE GROUP 

Historie společnosti Brose sahá až k počátkům 20. století, kdy v roce 1908 vznikla jako 

společnost zaměřená na obchodování s automobilovými díly. Firma byla založena mladičkým 

Maxem Brosem a fungovala až do začátku první světové války. Po válce roku 1919 se Max 

potkal s Ernstem Jühlingem a založili spolu společnost Metallwerk Max Brose & Co, jež 

automobilové díly i vyráběla. Téhož roku přišli spolu s Ernstem s unikátním polohovacím 

systémem pro boční okénka u automobilů, díky kterému mohla být okénka otevřena v 

libovolné poloze. Tento vynález se stal prvním krokem společnosti mezi přední výrobce 

mechanických automobilových dílů. Postupem času společnost svůj polohovací systém 

zdokonalila a díky vysoké poptávce po této technologii se rychle stala svrchovaným vládcem 

trhu. [18] 

V nadcházejících desetiletích Max Brose rozšiřoval svůj výrobní repertoár. Ve 30. letech to 

byly 20 litrové kanystry pro Wermacht, v 50. letech psací stroje "Brosette". V roce 1959 Max 

Brose prodal výrobní zařízení na psací stroje do Indie a rozhodl se, že se bude orientovat 

pouze na automobilové odvětví. [18] 

V roce 1963 společnost uvedla na trh polohovací systém pro ovládání bočních okének s 

elektrickým pohonem, který byl v roce 1986 ještě vylepšen a doplněn o čidlo zamezující 

zachycení v okénku. V průběhu 70. a 80. let se Brose začala věnovat sedacím systémům pro 

automobily. První invencí v tomto směru bylo zařízení pro nastavení opěrky hlavy. Později 

byl vyvinut systém pro nastavení výšky, polohy a náklonu sedačky, který byl prvním svého 

druhu. [18] 

V 90. letech Brose založila další pobočky v Anglii, Indii, Mexiku a dále se rozrůstala. Ke 

konci roku 2012 měla Brose Group pobočky na 53 místech po celé planetě (viz obr. 18), 

 

Obr. 18 Pobočky Brose Group [19] 
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zaměstnávala 20 500 lidí a její meziroční obrat dosahoval 4,5 miliardy euro (viz obr. 19). 

 

Obr. 19 Vývoj [20] 

V současnosti Brose vyrábí široký sortiment automobilových dílů pro více než 20 

automobilek (Audi, BMW, Mercedes, Mclararen, Volkswagen, Volvo atd.). V jeho nabídce 

jsou všemožné polohovací systémy, sedadla, dveřní zámky, prvky ventilačních a brzdných 

systémů a mnoho dalších automobilových komponent. [18] 

Brose CZ spol. s.r.o. je česká pobočka Brose Group v Kopřivnici a je v provozu od listopadu 

roku 2004. Tato pobočka slouží jako dodavatel  závodům v Coburgu, Wuppertalu a v Číně. 

Zabývá se výrobou sedacích systémů, dveřních systémů, polohovačů, elektromotorů pro EBS 

a ventilací a dalších automobilových komponent. [21]   
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5 ANALÝZA SYSTÉMU SLEDOVATELNOSTI VE FIRMĚ 

Firma Brose CZ spol. s.r.o., dodavatel automobilových dílů, musí v souladu s patřičnými 

normami vést, udržovat a aktualizovat všemožnou dokumentaci. Tato činnost samozřejmě 

zahrnuje i dokumentaci vztahující se ke sledovatelnosti. Zpětná sledovatelnost je instruována 

vnitropodnikovou směrnicí „Značení/Zpětná sledovatelnost D-dílů" (D-díl je pojmenování pro 

komponentu, která zásadně ovlivňuje bezpečnost výsledného produktu), v níž jsou informace 

vztahující se k jednotlivým systémům (D-knihy, SAP), popřípadě jednotlivým pracovištím 

(příjem, lisovna, svařovna, lakovna, montáž, expedice). 

V rámci analýzy systému sledovatelnosti byla provedena dvě šetření. První šetření se týkalo 

původního systému zajišťování sledovatelnosti pomocí D-knih, jež je stále praktikován na 

většině výrobních linek společnosti. Druhá analýza se týkala nově zaváděného systému 

sledovatelnosti využívajícího čteček čárových kódů. Oba dva výše zmiňované systémy více či 

méně využívají celopodnikově integrovaný program SAP. Oba pracují na stejných principech, 

se stejnými daty, avšak využívají rozdílných způsobů identifikace a záznamu těchto dat.  

Sledovanými komponenty jsou v rámci obou systémů pouze bezpečnostně kritické díly, 

jejichž sledovatelnost je vyžadována normou ISO/TS 16949:2008. Základním nositelem 

informace pro obsluhu čí seřizovače daného pracoviště je štítek (obr. 20) umístěný na 

přepravníku jednotlivých komponent. Bezpečnostně kritické díly jsou na štítku označeny 

velkým písmenem D (viz obr. 20). Ze štítku lze zjistit název komponentu, materiálové číslo 

komponentu, šarži, datum a čas příjmu a zda-li se jedná nebo nejedná o bezpečnostně kritický 

díl (D-díl) (viz obr. 20). 

 

Obr. 20 Štítek 

Proces zpětné sledovatelnosti bezpečnostně kritických dílů začíná pro oba systémy shodně  na 

příjmu. Brose CZ spol. s.r.o. si sama vyrábí, co se sedacích systémů týče, pouze ocelové šíny 

(na lisovně). Šíny jsou taktéž D-díly, tudíž se musí sledovat.  Každá šína je opatřena 

Označení 

bezpečnostně 

kritického dílu 

Název komponentu 

Materiálové číslo 

Datum a čas příjmu 

Šarže 
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vyraženou šarží, jež je generována podle přesně stanoveného postupu (viz kap. 5. 1. 1. 2). 

Zbytek komponent je dodáván. Při přijetí bezpečnostně kritického dílu dochází k jeho 

navedení do systému SAP, ke generování nebo přejímání šarže a k vytištění průvodního 

štítku, jež se připevní na přepravník dané komponenty. Takto označené díly pak putují na 

příslušné místo, kde jsou zpracovávány do vyšších výrobních celků a jejich šarže se stává 

součástí vyšší šarže těchto celků. V poslední fází, po dokončení produktu na konečné 

montáži, se v systému SAP vytvoří záznam s datem výroby a konečnou šarží a produkt je 

předán k expedici, kde se na základě modelu FIFO transportuje k zákazníkovi. Zjednodušené 

schéma procesu sledovatelnosti je vyobrazeno níže (obr. 21). 

 

Obr. 21 Zjednodušené schéma procesu sledovatelnosti 
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5.1 Analýza systému sledovatelnosti využívajícího D-knih 

V této podkapitole bude zanalyzován systém sledovatelnosti využívající D-knih. 

5.1.1 Dokumentovaný průběh sledovatelnosti 

Jak již bylo zmíněno, zpětná sledovatelnost je v Brose CZ spol. s.r.o. instruována pracovním 

návodem „Značení/Zpětná sledovatelnost D-dílů". Ten mimo jiné obsahuje následující 

algoritmy (obr. 22, obr. 23, obr. 24, obr. 25) popisující celý proces sledovatelnosti v systému 

SAP a v D-knihách. 

Sledovatelnost v systému SAP 

 

Obr. 22 Vývojový diagram zpětné sledovatelnosti D-dílů v SAP (1/2) [2]  

- Kritické místo 
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Obr. 23 Vývojový diagram zpětné sledovatelnosti D-dílů v SAP (2/2) [2] 

  

- Kritické místo 
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Sledovatelnost v D-knihách 

 

Obr. 24 Vývojový diagram zpětné sledovatelnosti D-dílů v D-knihách (1/2) [2] 

  

- Kritické místo 
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Obr. 25 Vývojový diagram zpětné sledovatelnosti D-dílů v D-knihách (2/2) [2] 

 

Z obou výše vyobrazených diagramů je poměrně dobře patrná struktura a kritická místa 

systému sledovatelnosti. Činnosti jednotlivých pracovišť jsou pak rozepsány v následujících 

podkapitolách (5.1.2.1 - 5.1.2.6) 

  

- Kritické místo 
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5.1.2 Realizace sledovatelnosti 

Jak již bylo výše zmíněno, dosavadní systém sledovatelnosti ve společnosti Brose CZ spol. 

s.r.o. je realizován pomocí SAPu a D-knih. Tyto knihy obsahují informace o jednotlivých 

výrobních dávkách. Jedná se především o informace týkající se: 

 množství skompletovaných celků, 

 data kompletace těchto celků, 

 identifikačních znaků jednotlivých komponent (výkresové č. komponenty, datum 

výroby, šarže), 

 jmen zodpovědných osob (obsluha, seřizovač), 

 pracovní směny (ranní, odpolední, noční). 

Tyto informace se v průběhu směny, tak jak dochází ke kompletaci jednotlivých výrobních 

celků, doplňují do D-knihy. Hlavičku stránky vyplňuje vždy na začátku směny vedoucí směny 

(datum, směna, obsluha, zpracovávané komponenty). Zbylé informace jsou vyplňovány 

obsluhou, popřípadě seřizovačem daného pracoviště. Úplnost záznamů je kontrolována na 

začátku každé směny směnovým mistrem. V případě chybějících záznamů je proveden zápis 

do směnové knihy a chybějící záznam je doplněn příslušným servisním pracovníkem.  

5.1.2.1 Příjem 

Na příjmu dochází k přejímání zboží potřebného pro jednotlivá pracoviště, mimo jiné i  

ocelových svitků pro lisovnu.  Při přijetí zboží provádí obsluha navedení do SAPu. Datum 

příjmu zboží je pak počátečním datem v systému. Číslo šarže generuje SAP automaticky pro 

každý příjem. Je-li k dispozici avízo dodavatelské šarže, je obsluha povinna zavést do 

systému tuto šarží místo její automaticky generované obdoby. Po navedení do systému 

probíhá statistická přejímka, jejíž výsledky jsou rovněž zapsány do SAPu k patřičné dodávce. 

Následuje vytištění a připevnění štítku na přepravník (pokud nebyl převzat štítek dodavatele) 

a rozhodnutí o použití daného zboží. Nejčastěji se jedná o předání zboží k distribuci. 

Pro ocelové svitky probíhá celá procedura obdobně. Na příjmu je ocelovému svitku přiřazena 

šarže podle toho od jakého dodavatele pochází, jakou má šířku a z jakého je materiálu. 
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Přiřazená šarže pak vypadá následovně: 

254XE Identifikační znaky materiálu oceli - využívají dvou abecedních písmen 

 pro jednoznačnou identifikaci matriálu (AA, ...., AY, AZ, BA, BB, ....) 

Identifikační číslo dodavatele a šířky svitku (viz tab. 1) 

Tab. 1 Identifikační čísla dodavatelů 

 

Svitek je následně naveden do SAPu s patřičnou šarží, opatřen štítkem, taktéž se zmiňovanou 

šarží, a transportován do skladu svitků. 

5.1.2.2 Lisovna 

Po vyžádání svitku ze skladu obsluha lisu provede stanovené materiálové zkoušky. V případě 

jejich kladného vyhodnocení nastaví seřizovač (podle štítku daného svitku a postupu 

popsaného níže) na lisovacím nástroji číslo šarže, které bude na šíny vyraženo a provede 

počáteční záznam do D-knihy. Z lisu pak vyjíždějí šíny opatřeny stanovenou šarží a dochází k 

jejich umisťování do tzv. „Gitterboxů". Po dokončení lisování zapíše obsluha do D-knihy 

počet vyrobených kusů, provede záznam do SAPu o  výrobě patřičné šarže a „Gitterbox" 

opatří štítkem. Takto označené „Gitterbox" putují na svařovnu k dalšímu zpracování. 

Před vylisováním šín musí obsluha lisu nastavit šarži, která se bude na šíny vyrážet. Tato 

šarže je 12 místný alfanumerický kód, který má následující skladbu:  

  

CD Wälzholz 

(id.č)

Bilstein    

(id.č)

Worthington 

(id.č)

101,5 250 260 270

328 251 261 271

367 252 262 272

373 253 263 273

396 254 264 274

Dodavatel
Šířka svitku 

(mm)
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Například O2112254XE LH, kde je: 

 O - označení lisovny (viz tab. 2)  

  Tab. 2 Označení lisoven 

   

 21 - kalendářní týden výroby 

O219254XE LH 12 - poslední číslo roku výroby 

 254XE - šarže zpracovávané oceli     

 LH - označení strany (levá/pravá) 

5.1.2.3 Svařovna 

Na svařovně se sbíhají komponenty více šarží, které jsou kompletovány do větších výrobních 

celků. Některé z těchto komponent jsou bezpečnostně kritické díly a je nutné zajistit jejich 

sledovatelnost. Proto obsluha svařovacího automatu před zahájením jakékoli série nebo na 

začátku směny provede počáteční záznam do patřičných D-knih. V případě, že dojde k 

vyprázdnění přepravky některé z komponent a začne se zpracovávat přepravka nová, je 

obsluha povinná tuto skutečnost zavést do D-knihy v podobě šarže uvedené na zpracované 

přepravce. Po dokončení dané série nebo na konci směny do D-knihy obsluha zapíše 

nezaznamenané šarže jednotlivých zpracovávaných komponent a počet vyhotovených 

výrobních celků. Přepravku těchto celků opatří patřičným štítkem a předá jí na distribuční 

uzel. Odkud jsou dále transportovány buď na lakovnu, nebo na montáž. Jsou-li díly 

transportovány na lakovnu, bývají rozvěšovány na speciální konstrukce. Tyto konstrukce 

slouží nejen k transportu, ale také jsou na nich komponenty rovnou lakovány. Obsluha 

svařovacích automatů má přesné instrukce, kolik komponent daného druhu musí být na 

konstrukci navěšeno, a každá konstrukce musí být vždy zaplněna. 

5.1.2.4 Lakovna 

Brose CZ spol. s.r.o. vlastní plně automatickou lakovnu. Lakovnou samozřejmě také 

procházejí některé bezpečnostně kritické díly a lakování je procesem, kdy se vstupní 
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komponenty určitým způsobem mění, což je důvodem zaznamenání této změny v rámci 

procesu zpětné sledovatelnosti. 

Do lakovny přichází většina dílů rozvěšena na speciálních konstrukcích. Každá z těchto 

konstrukcí je opatřena svým identifikačním číslem. Obsluha lakovny pak konstrukci s 

rozvěšenými díly zavěsí na dopravník a do systému, který je napojen na SAP, zavede 

informaci o zpracovávaných šaržích jednotlivých komponent. Díky identifikačním číslům 

jednotlivých konstrukcí je možné přesně určit, které komponenty, respektive šarže, jsou na 

konstrukcích rozvěšeny. Tohoto faktu využívá i systém lakovny a při vyjetí hotových dílů 

dojde automaticky k záznamu do SAPu a vytištění štítku, který obsluha pouze připevní na 

patřičnou konstrukci. Takto označené konstrukce pak putují na montáž, kde jsou díly dále 

kompletovány.   

5.1.2.5 Montáž 

Montáž jedním z klíčových úseků celého podniku. Kvůli náročnosti a množství operací 

potřebných pro skompletování jednoho sedáku se montáž dělí na předmontáž a konečnou 

montáž. Na předmontáži dochází ke kompletování menších sestav, z kterých se na konečné 

montáži vyhotovují konečné sedáky. Z hlediska sledovatelnosti je tento úsek také velice 

náročný, protože drtivá většina zde kompletovaných sestav obsahuje bezpečnostně kritické 

prvky. 

Průběh zajišťování sledovatelnosti je zde obdobný jako na svařovně. Na začátku každé 

směny, popřípadě při rozjíždění nové série výrobku, obsluha provede počáteční záznam do 

patřičné D-knihy. Po spotřebování komponent jedné šarže a při přecházení na šarži novou 

provede obsluha zápis šarže spotřebovaných komponent a pokračuje ve výrobě. Po dokončení 

dané série nebo na konci směny do D-knihy obsluha zapíše nezaznamenané šarže 

jednotlivých zpracovávaných komponent a počet vyhotovených výrobních celků. Přepravku 

těchto celků opatří patřičným štítkem a předá jí na distribuční uzel. Tento postup je shodný 

pro předmontáž i konečnou montáž. Na konečné montáži ovšem, po posouzení prodeje 

schopnosti, dochází kromě zápisu do D-knihy ještě k zápisu do SAPu. 

5.1.2.6 Expedice 

Po přijetí produktů do expedičního skladu opatří pracovník logistiky přepravku expedičním 

štítkem a provede záznam do SAPu. Na základě metody FIFO jsou pak produkty 
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transportovány k zákazníkovi.  

5.1.3 Analýza funkčnosti systému 

Aby byl systém schopen plnit jednu ze svých základních funkcí, tedy zpětnou dohledatelnost, 

musí být všechny záznamy obsaženy v D-knihách korektní, čitelné a úplné.  

Bylo provedeno šetření, kdy se na několika pracovištích náhodně vybralo vždy deset D-knih a 

záznamy těchto knih byly zkoumány z hlediska čitelnosti a úplnosti. Výsledky šetření jsou 

shrnuty v následující tabulce (tab. 3) 

Tab. 3 Výsledky analýzy záznamů v D-knihách 

   

Z výsledků analýzy vyplívá, že 14% všech zkoumaných záznamů je z hlediska 

dohledatelnosti nepoužitelných, což je zhruba každý třiatřicátý záznam. 

Poměrně vysoké procento nečitelných záznamů ovšem není největším problémem. Naprostou 

Achillovou patou tohoto systému je již zmiňovaná korektnost zaznamenaných informací. 

Často se v záznamech objevují informace, jež samotné dohledání výrazně ztěžují, popřípadě 

úplně znemožňují. V konkrétních případech se jedná například o zaznamenání data výroby 

příchozího dílu místo jeho šarže. Vezmeme-li v úvahu, že tentýž den mohlo být vyrobeno, 

popřípadě přijato několik šarží tohoto dílu, pak je zřejmé, že při ohraničování (dohledávání) 

určité skupiny dílů se nám okruh hledání rozšíří o stovky, ne-li tisíce kusů, což výrazně 

ovlivní jak náklady na případné odstranění neshody, tak zákaznické mínění. Dalším častým 

jevem je komolení šarží, čímž je myšleno přehazování písmen či číslic nebo chybné opisování 

šarží. Tyto a mnoho dalších chyb výrazně ovlivňují funkčnost a smysl tohoto systému.  

5.1.3.1 Průběh reklamace 

Pro ozřejmění fungování zpětné sledovatelnosti v systému využívajícím D-knih je níže 

popsán postup vypořádání reklamace. 

Pracoviště
Počet chybných 

záznamu

Celkový počet 

záznamů

Chybné záznamy 

v %

Lisovna 18 855 2,105263

Svařovna 76 1074 7,076350

Předmontáž 46 2700 1,703704

Konečná montáž 23 717 3,207810

Celkem 163 5346 14,093127
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Na zákaznické oddělení přijde reklamace na vadné sedáky. V rámci oddělení je touto 

reklamací pověřena konkrétní osoba, která má, pro ulehčení situace, patřičné zkušenosti z 

předchozích reklamací a jejím úkolem je kromě zjištění příčiny také ohraničení dalších 

potenciálně zmetkových sedáků. Tato osoba začne nejprve analýzou vadných sedáků. V 

ideálním případě odhalí jeden díl, jež je příčinou řešené vady.  Poté nastává nejtěžší etapa 

dohledávání, kdy je zapotřebí ohraničit šarže těchto nevyhovujících dílů a zjistit, do jakých 

sestav tyto díly vstoupily. To znamená procházení D-knih na patřičných pracovištích, což 

může být zejména u složitějších sestav poměrně náročné. Po ohraničení všech potenciálně 

postižených sestav musí dojít k jejich pozastavení a přezkoumání. Potenciálně postižené 

sestavy, které ještě neopustily brány závodu, se označí a následně jsou speciálně vyčleněným 

týmem překontrolovány a v případě potřeby opraveny nebo předány k likvidaci. Vyhovující a 

opravené sestavy jsou pak uvolněny k dalšímu zpracování, popřípadě k expedici k 

zákazníkovi. Sedáky, které již brány závodu opustily, ovšem představují větší problém. 

Zejména ztrátu dobrého jména a mnohonásobně vyšší náklady. V případě těchto sedáků je 

zákazník informován o druhu a závažnosti neshody/vady a množství postižených kusů a sám 

se pak rozhodne, jakým způsobem s problémovými sedáky naloží. 

V rámci prověření tohoto systému byl proveden pokus, kdy byla vymyšlena fiktivní 

reklamace a byl jmenován tým pro její vypořádání. Po osmačtyřiceti minutách byl pokus 

ukončen s neúspěchem.  

Podle zainteresovaných odborníků společnosti se nejedná o žádný výjimečný případ a údajně 

je šance na dohledání pod hranicí padesáti procent. V případě úspěchu se čas potřebný pro 

dohledání údajně pohybuje v rozmezí jedné hodiny.  

Průběh vypořádání reklamace je dobře patrný z následujícího algoritmu (obr. 26). 
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Obr. 26 Algoritmus vypořádání reklamace pomocí D-knih 

5.1.4 Nedostatky systému 

V předcházejících kapitolách byly rozebrány především nedostatky záznamů systému zpětné 

sledovatelnosti. Jednalo se o nečitelnost, nekorektnost, neúplnost a v některých případech 

dokonce absenci záznamů. Dále je třeba zmínit i nedostatky systému jako takového. 

Základním problémem systému využívajícího D-knih je skutečnost, že je postaven na lidech. 
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Přesněji na jejich dovednostech, znalostech, morálce a motivaci. Problém systému tkví hlavně 

v jeho nízké odolnosti proti chybám. Osoba provádějící záznam může de facto do D-knihy 

napsat cokoliv. Samozřejmě jsou prováděna preventivní opatření v podobě školení a 

pravidelné kontroly zápisů, což osoby provádějící záznam do jisté míry limituje, ale nic z toho 

jim v okamžiku zápisu nezabrání udělat chybu.  

Riziko vzniku chyby je pak přímo závislé na stupni uvědomění zaměstnance. Je-li si totiž plně 

vědom důležitosti a nezbytnosti provádění záznamů a má-li minimálně smysl pro povinnost, 

dobře odvedenou práci a svědomitost, pak se riziko vzniku chyby značně snižuje. 

Omezením rizika vzniku chybného záznamu se ovšem nevyřeší jeden ze zásadních 

nedostatků. Tímto nedostatkem je vysoká náročnost samotné dohledatelnosti. Kromě značné 

časové náročnosti jsou zde ještě vysoké nároky na znalosti a schopnosti dohledávající osoby. 

Veškeré nedostatky systému jsou vyobrazeny na následujícím obrázku (obr. 27).  

 

Obr. 27 Nedostatky systému 
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5.1.5 Shrnutí 

Pro zlepšení stávajícího systému zpětné sledovatelnosti realizovaného pomocí D-knih je 

důležité si uvědomit, že některé jeho neduhy plynou z nedostatku invence a jiné jsou 

způsobený podstatou samotného systému. Například nelze dosáhnout znatelného zrychlení 

dohledatelnosti bez využití elektroniky a centralizace dat. S tímto faktem se nedá nic dělat. 

Avšak problémy související s nečitelností, "volností" a s tím spojenou korektností záznamů už 

řešitelné jsou.  

Jedním z řešení nečitelnosti by mohlo být využívání propracovaného systému razítek. Každé 

pracoviště by bylo vybaveno nastavitelným razítkem, na kterém by zaměstnanec navolil 

příslušné parametry a následně je otiskl do patřičné D-knihy. Celý záznam v D-knize by pak 

mohl vypadat následovně: 
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Tím by byla zaručena čitelnost a částečně omezena i "volnost" záznamu, ale stále by nebylo 

zaručeno, že by byly zaznamenané údaje shodné s realitou. 

Samozřejmě je to pouze prvotní návrh, který by musel být důkladně přezkoumán a 

optimalizován, ale je to možné řešení. Je ovšem důležité upozornit na fakt, že návrh a 

vyhotovení takovýchto nastavitelných razítek by byl bezpochyby nákladný a představoval by 

další investice do zastaralého systému. Nicméně pokud by byl na některých pracovištích 

zachován stávající systém zpětné sledovatelnosti využívající D-knih, pak by bylo s využitím 

navrhovaného řešení možno odstranit část nedostatků tohoto systému. 

  

Obsluha 

Např. 

1 - Novák 

2 - Resek 

3 - Komrska 

Šarže komponenty 

Výkresové číslo komponenty 

Např. 

1 - 930 633 - Bočnice 

2 -  930 637 - Spojvací trubka 

3 - 930 639 - Výztuž 

Datum 

výroby 

(DDMMRR) 
Seřizovač 

Např. 

5 - Sýkora 

6 - Dušek 

7 - Paběra 

Směna 

R - ranní 

O - odpolední 

N- noční 

Množství vyrobených kusů 
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5.2 Analýza systému sledovatelnosti využívajícího čteček čárových kódů 

Systém sledovatelnosti zajišťovaný čtením čárových kódů začala společnost zavádět 

počátkem roku 2012, a to zejména proto, že dosavadní systém již nevyhovuje současným 

požadavkům a možnostem. Zavádění nového systému si společnost značně ulehčila využitím 

poznatků a zkušeností jedné ze sesterských společností Brose, které pouze adaptovala na své 

prostředí.  

5.2.1 Dokumentovaný průběh sledovatelnosti 

Oficiální dokumentace popisující celý proces sledovatelnosti využívající čárových kódů 

prozatímně neexistuje, ale lze jej popsat následujícím algoritmem (obr. 28). 

 

Obr. 28 Algoritmus sledovatelnosti v systému skenerů 
(1 - EDI  (Elektronic Data Interchange) je aplikace systému SAP umožňující výměnu obchodních dat mezi různými systémy) 
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5.2.2 Realizace sledovatelnosti 

Čtečkami čárových kódů je ve výrobě sedacích systémů prozatímně vybavena pouze jedna 

montážní linka. Jedná se o linku pro projekty W2 a X7, které kompletují sedáky pro 

společnost Faurecia. Sledovány jsou opět pouze bezpečnostně kritické díly (D-díly). Vyjma 

této linky probíhá proces sledovatelnosti na zbytku pracovišť přesně tak, jak bylo popsáno 

v kapitole 5.1.2.  

5.2.2.1 Montážní linka X7/W2   

Z hlediska sledovatelnosti jsou na vstupu montážní linky dva druhy materiálu. Jeden typ 

materiálu je dodáván lakovnou a druhý představují nakupované díly. Komponenty z lakovny 

jsou rozvěšeny na speciálních konstrukcích, přičemž je každá z těchto konstrukcí opatřena 

transportním lístkem, který obsahuje čárový kód. Stejně tak nakupované díly jsou na příjmu 

navedeny do systému a opatřeny patřičným štítkem s čárovým kódem. Pod tímto kódem je 

tedy možné najít tyto konkrétní díly v SAPu. 

 

Obr. 29 Terminál 
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Každé pracoviště této montážní linky má terminál (viz obr. 29), jež je napojen na SAP a je 

opatřen skenerem pro čtení čárových kódů, který umožňuje zaznamenávat šarže 

zpracovávaných komponent. Pokud se na pracovišti zpracovávají díly z lakovny, načítá se 

čárový kód z transportního lístku (viz obr. 30) umístěného na rozvěšovací konstrukci. Jsou-li  

zpracovávány nakupované díly, načítá se čárový kód na štítku nebo kanban kartě umístěné na 

přepravce (KLT box, Gitter box) (viz obr. 31). 

 

Obr. 30 Transportní lístek 

 
Obr. 31 Kanban karta 

Skenovaný kód 

Skenovaný kód 

Označení 

bezpečnostně 

kritického dílu 

Označení 

bezpečnostně 

kritického dílu 
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Při zpracovávání vstupního materiálu se skenují pouze bezpečnostně kritické díly (D-díly), 

ale není problém skenovat všechny vstupní díly, vyžadovala-li by to situace. 

Je několik způsobů, jak může probíhat skenování šarží. Jedná se o:  

Skenování při odvádění na začátku výroby - než začne obsluha zpracovávat balení 

materiálu, naskenuje jeho šarži. V momentě, kdy vypotřebuje celé balení, naskenuje onu šarži 

znovu, čímž dojde k zaznamenání šarže do systému a zároveň k odeslání žádosti logistickému 

řetězci o další balení (kanban). Šarže všech vstupních dílů musí být naskenovány nejpozději 

před odvedením první konstrukční skupiny a opětovné naskenování šarže stejného materiálu 

musí být provedeno nejpozději před naskenováním šarže nové, neboť by došlo k přepsání 

předešlé šarže a tudíž k její ztrátě.  

Skenování při odvádění na konci výroby - skenování šarže daného materiálu obsluha 

provádí, jakmile spotřebuje celé balení. Tato metoda se již nepoužívá. 

Průběžné skenování - "První šarže se skenuje na začátku výroby. Další šarže se skenují tak, 

jak přicházejí do výroby. Zpětné hlášení výroby (odvedení výroby) je možné pouze pokud je 

u všech komponentů naskenovaná šarže." [2] Průběžné skenování se používá tam, kde se 

nemusí skenovat velké množství různých materiálů.  

Ať už se na pracovišti využívá jakákoliv z výše uvedených variant, je vždy bezpodmínečně 

nutné, aby byly před odvedením výroby naskenované všechny typy vstupních komponent, 

jinak není možné, aby byly vyrobené konstrukční skupiny nebo dokončené sedáky v systému 

nahlášeny jako hotové. Pro dokonalý přehled o stavu naskenovaných komponent je v systému 

u každé položky vyobrazený semafor (viz obr. 32). Zelenou barvou je označený již 

naskenovaný materiál a červenou barvou naopak materiál nenaskenovaný. 

 

Obr. 32 Transakce pro průběžné skenování 

V rámci sledovatelnosti jsou navíc do systému zaznamenávány další informace. Jedná se o 

číslo závodu, výrobní linky a výrobního zařízení (viz obr. 33). Dále je zaznamenáván datum a 

čas spotřeby materiálu popřípadě datum a čas vyhotovení sedáku. 

Semafor 
Naskenované 

šarže 
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Obr. 33 Identifikační čísla 

Na konci výrobní linky, kde dochází ke kompletaci sedáků z předešlých konstrukčních 

skupin, jsou jednotlivým vyhotoveným sedákům přiřazována jedinečná sériová čísla. Tato 

čísla jsou převedena do čárového kódu, vytištěna na papírové nálepky a přilepena na 

jednotlivé sedáky. Aby byl proces sledovatelnosti na montážní lince dokončen, musí být vždy 

po zaplnění manipulační jednotky (přepravky) sériová čísla jednotlivých sedáků spárována s 

konkrétní šarží (viz obr. 34). Tato šarže je pak společná pro všechny sedáky dané manipulační 

jednotky. 

 

Obr. 34 Párování šarže se sériovým číslem 

Po spárování je vytištěn transportní doklad a obsluha jej umístí na manipulační jednotku, 

která je následně převezena do expedičního skladu. 

5.2.3 Analýza funkčnosti systému 

Systém sledovatelnosti využívající čárových kódů je závislý na funkčnosti informační sítě a 

na lidech. Jedná se tedy o poloautomatický systém realizace sledovatelnosti. Informační síť je 

tvořena terminály jednotlivých pracovišť, jejichž prostřednictvím probíhá sběr informací, a 

systémem SAP, který informace distribuuje napříč celou organizací. Sběr informací provádějí 

lidé pomocí skenerů. Skenery jsou součástí všech terminálů montážní linky pro projekty X7 a 

W2 a rovněž jimi disponují příjmové a expediční sklady. Nositele informací představují 

čárové kódy vytištěné na štítcích. Štítkem je opatřena každá manipulační jednotka ve všech 

fázích výrobního procesu (na vstupu, výstupu, mezi operacemi).  

Id. č. závodu 

Id. č. výrobního zařízení 

Id. č. výrobní linky 

Id. č. manipulační jednotky Šarže Sériová čísla (od - do) 
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Celý systém je nastaven tak, aby byla obsluha každého pracoviště nucena skenovat etikety 

zpracovávaných bezpečnostně kritických dílů (D-dílů). Ať už je totiž na pracovišti používaná 

jakákoliv z metod skenování zmíněných v předcházející kapitole (kap. 5. 2. 2. 1), je vždy 

bezpodmínečně nutné, aby byly před odvedením výroby naskenovány etikety všech druhů 

komponent. Systém SAP jinak neumožní nahlásit dávku jako hotovou a upozorňuje obsluhu 

pomocí červené barvy semaforu (viz kap. 5. 2. 2. 1 obr. 32), které komponenty nejsou 

naskenovány. Kromě tohoto kontrolního mechanismu má systém ještě další, které obsluze 

zamezují do systému navádět nesprávná data. Nemůže do něj být například navedeno 

materiálové číslo komponentu, který se na daném pracovišti nezpracovává anebo vůbec 

neexistuje. Systém také kontroluje naskenované kódy a pokud obsluha naskenovala místo 

šarže kód jiný, pak na to systém opět upozorní.  

Systém vlastně sekunduje obsluze pracoviště a pomáhá jí, aby provedla všechny potřebné 

kroky a provedla je správně. Zajišťuje tak odolnost systému proti chybám a je dobrou 

odpovědí na problémy předcházejícího systému sledovatelnosti využívajícího D-knih. 

5.2.3.1 Průběh reklamace 

V případě obdržení reklamace na určité sedáky je postup jejího vyřízení obdobný jako u 

systému využívajícího D-knih. Reklamací je tedy pověřena konkrétní osoba, která nejprve 

analyzuje reklamované sedáky a v ideálním případě identifikuje jednu šarži zmetkových 

komponent, jež způsobují daný problém. Onu zjištěnou šarži pak zaměstnanec provádějící 

reklamaci zadá do SAPu a během chvíle zjistí, do kolika sedáků byla daná komponenta 

namontována, popřípadě kolik komponent s identickou šarží je ještě na skladě nebo právě 

zpracováváno. Vybavena těmito informacemi pak může jednat a komponenty zastavit, 

případně komunikovat se zákazníkem, který obdržel sedáky s těmito komponentami. Postup 

při vypořádávání reklamace je dobře patrný z algoritmu v kapitole 5. 1. 3 (obr. 26). 

Průběh dohledávání problémových šarží je ilustrován pomocí následujícího příkladu. 

Příklad [2] 

Dne 02. 02. 2012 došlo k poruše při montáži rotorů (materiálové číslo rotoru A12023-110). Je 

zapotřebí zjistit, do kterých motorů byly problémové rotory namontovány. Pověřená osoba 

tedy do SAPu zadá materiálové číslo rotorů a datum a zjistí, že 02. 02. 2012 byli odhlášeny 

rotory s šaržemi 0005426682 a 0005429068 (viz obr. 35). 



 

42 

 

Obr. 35 Dohledávání problémových šarží [2] 

Jakmile jsou zjištěny šarže problémových rotorů, je nutné vyhledat, do kterých motorů byly 

namontovány, k čemuž slouží analýza použitých šarží (viz obr. 36).  

 

Obr. 36 Analýza použitých šarží [2] 

Po spuštění analýzy nám systém zobrazí přehled použití šarže (viz obr. 37). 

 

Materiálové číslo rotorů 

Datum odvedení rotorů 

Šarže rotorů 
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Obr. 37 Přehled použití šarže [2] 

V přehledu (obr. 37) je vidět, že šarže rotoru 0005426682 byla použita v 2 160 motorech výše 

zvýrazněných šarží. Všechny postižené motory musí být pozastaveny a překontrolovány. 

Stejný postup pak musí být zopakován pro šarži rotorů 0005429068. 

5.2.4 Nedostatky systému 

Celý systém sledovatelnosti využívající čárových kódů samozřejmě není bezchybný a 

vyskytuje se u něj několik problémů. Prvním z nich je nečitelnost (obr. 38) nebo absence 

šarže (obr. 39).  

 

Obr. 38 Etiketa s nečitelnou šarží 

Šarže motorů 
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Obr. 39 Etiketa s chybějící šarží 

Zatím co v prvním případě se jedná o chybu tisku, v případě druhém je na vině lidský faktor, 

kdy dodavatel šarži sice avizoval, ale z nějakého důvodu nedošlo k jejímu vytištění na etiketu 

(chybné zadání). Při přijetí materiálu pak obsluha v systému vidí dodavatelské avizo, což 

mimo jiné znamená, že materiál neopatřuje etiketami vlastními, a materiál předá logistickému 

řetězci, aniž by si všimla chybějící šarže. Absence šarže je tedy odhalena až při zpracování 

materiálu. Obě dvě varianty problému s dodavatelskou šarží se řeší reklamací dodavateli. 

Druhý problém se vyskytuje, když je šarže právě zpracovávaného materiálu z nějakého 

důvodu blokována. To může nastat například, je-li materiál po patřičných zkouškách odeslán 

do výroby, ale tento fakt není zaznamenán do SAPu a nebo je tam zaznamenán o něco 

později. Proto v okamžiku, kdy chce obsluha naskenovat šarži tohoto příchozího materiálu, 

nechce systém tuto šarži přijmout, protože ještě nedostal avizo ze zkušebny. V takovém 

případě obsluha materiál do systému navede pod tzv. pseudošarží, aby mohla pokračovat v 

práci. Právě tato pseudošarže představuje problém z hlediska dohledatelnosti. Obsluha totiž 

vytvoří pseudošarži z aktuálního data, což samozřejmě při dohledávání způsobuje trochu 

zmatky a je nutné nejprve tuto pseudošarži spárovat s šarží, která prošla zkušebnou. 

Posledním a největším problém systému je nedodržování stanovených pravidel, kterému tento 

systém sledovatelnosti, i přesto, že je poměrně robustní, nedokáže zabránit. Problém se 

vyskytuje při skenování s odváděním výroby na začátku (viz kap. 5. 2. 2. 1). Občas se stane, 

že obsluha v průběhu výroby zapomene při vypotřebování balení materiálu etiketu znovu 

naskenovat a začne zpracovávat další balení, které buďto naskenuje, čímž přepíše předešlou 

šarži, anebo ho nenaskenuje vůbec a začne ho zpracovávat pod předcházející šarží. Takto 

dochází ke ztrátě šarže, které se nedá přímo zabránit. Byl tu sice pokus o nastavení systému 

tak, aby počítal kolik kusů bylo spotřebováno, tudíž byl schopen identifikovat, kdy je balení 

materiálu prázdné, ale docházelo k jeho přetížení, a proto se od tohoto řešení ustoupilo. V 

současnosti je jedinou možností pravidelná kontrola dodržování stanovených postupů. Tím je 
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pověřena konkrétní osoba s oddělení kvality, která má namátkově, prostřednictvím SAPu 

nebo osobně, kontrolovat jednotlivá pracoviště.  

5.2.5 Shrnutí 

Systém sledovatelnosti využívající čárových kódů je rozhodně krokem kupředu a společnost 

jeho aplikací vyřešila podstatnou část problémů předcházejícího systému. Těmito problémy 

byly především nekorektnost, nečitelnost, nízká reprodukovatelnost, špatná dohledatelnost a 

nedostupnost informací. Většinu těchto problémů vyřešil převod zaznamenávaných informací 

do elektronické podoby a jejich zpracování pomocí výpočetní techniky. Právě ona výpočetní 

technika stojí za značnou robustností systému, protože ověřuje data, která jsou do systému 

naváděna. Elektronická podoba dat zvyšuje jejich dostupnost a zrychluje jejich 

dohledatelnost. Také umožňuje nové využití těchto dat. Například jejich statistické 

zpracování, což by bylo dříve značně náročné a neefektivní, nebo jejich využití k odhalení 

nedostatků v navazujících procesech (již byla využita k odhalení nedostatků v logistice). 

Všeobecně je tento systém velkým přínosem. Má však několik nedostatků. Některé z nich 

souvisí s ranou fází systému a budou časem odstraněny. Ovšem největším nedostatek je sběr 

dat. Je totiž stále zajišťován lidmi. Tento nedostatek je neduhem systému jako takového a 

zároveň je nedostatkem i jeho koncepce. Lidský faktor totiž není problémem jenom z hlediska 

chybovosti, ale je i zásadním problémem z hlediska rychlosti. Je-li totiž k dispozici rychlost 

světla, kterou informační systémy disponují a také značná rychlost zpracovávání dat pomocí 

výpočetní techniky, je poněkud neefektivní využívat ke sběru dat "pomalé" lidi a plýtvat na 

tuto činnost jejich pracovním časem.   

Nicméně je systém ve výsledku velice povedený. Vyřešil většinu nedostatků systému 

předcházejícího. Zrychlil sledovatelnost a dohledatelnost, otevřel nové možnosti pro práci s 

daty a pomohl odhalit některé nedostatky navazujících systémů. Ovšem je tu otázka jeho 

poloautomatického provedení, které jeho nepopiratelné přínosy snižuje. Systém mohl být s 

vyvinutím většího úsilí zcela automatický. Je sice pravda, že počáteční náklady na realizaci 

takového systému by byly jistě vyšší, ale tato investice by se vrátila v podobě úspor z 

provozních nákladů a větší robustnosti. 
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6 NÁVRH SYSTÉMU SLEDOVATELNOSTI NA BÁZI  

V závěru předcházející kapitoly je zmíněno, že největším nedostatkem systému 

sledovatelnosti využívajícího čárových kódů je jeho poloautomatické řešení. Právě z toho 

důvodu je v této kapitole popsána možnost využití radiofrekvenční identifikace ke snížení 

lidské práce potřebné pro chod systému sledovatelnosti využívajícího čárových kódů. 

6.1 Koncepce 

Koncepce založena na RFID technologii umožňuje odlišné a levnější řešení systému 

sledovatelnosti. Hlavní myšlenkou je opatřit veškeré manipulační jednotky v podniku 

pasivním transpondérem s přepisovatelnou pamětí, každý logistický uzel a hlavní 

manipulátory vybavit čtecím zařízením, a pro dokonalé zajištění sledovatelnosti vybavit každé 

pracoviště a každý hlavní manipulátor čtečkou paměťových karet, kterou vlastní všichni 

zaměstnanci, aby bylo možné obsluhu vždy a bez problémů jednoznačně identifikovat.  

6.1.1 Příjem 

Velice efektivním řešením by byla dohoda s dodavateli o označování dodávaného materiálu 

pomocí tagů, které by obsahovaly všechny potřebné informace o dodávaném materiálu. Za 

předpokladu této varianty by byl příchozí materiál již při vykládání načítán pomocí čtecího 

zařízení umístěného na manipulátoru rovnou do systému SAP. Po provedení statistické 

přejímky, popřípadě potřebných zkoušek, by byl materiál v SAPu uvolněn a zpřístupněn 

logistickému řetězci. 

Ve chvíli, kdy by  byl materiál naložen některým z manipulátorů interního logistického 

řetězce, došlo by opět k jeho načtení a k provedení záznamu do SAPu o přebrání materiálu 

logistickým řetězcem. Materiál by byl v rámci pravidelného zásobování jednotlivých 

pracovišť nebo na základě požadavku (kanban) následně doručen na patřičné pracoviště 

(svařovna, lakovna, montáž).  

6.1.2 Svařovna 

Svařovnu představuje 20 svařovacích automatů. U každého z nich se používají všechny tři 

druhy přepravek (gitter boxy, KLT boxy, rozvěšovací konstrukce). Všechny mají na 

pracovišti své specifické místo. Sledovatelnost by zde bylo nutné zajistit pouze u gitter boxů a 
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KLT boxů, protože rozvěšovací konstrukce jsou výstupní přepravkou pro hotové svařence, 

tudíž by jejich sledovatelnost zajistil opět logistický řetězec při přebírání plné konstrukce. Pro 

zajištění sledovatelnosti materiálu v gitter boxech a KLT boxech je důležité, aby byly do 

systému načteny až ve chvíli, kdy začnou být zpracovávány. Samozřejmě by bylo nutné každé 

pracoviště vybavit čtecím zařízením s potřebným počtem antén. U gitter boxů by mohla být 

řešením anténa nebo skupina antén zabudovaná v zemi nebo v nízké podložce umístěné na 

zemi na označeném místě. Ve chvíli, kdy by byla přepravka umístěna na označené místo, 

došlo by k načtení potřebných informací do systému. 

Pro zajištění sledovatelnosti materiálu v KLT boxech by bylo nutné vymyslet odlišné řešení, 

protože zde kvůli nedostatku místa není žádný gravitační ani jiný zásobník pro tento materiál. 

KLT boxy jsou zde vyskládány na sebe, tudíž zde nepřipadá v úvahu anténa zabudovaná v 

zemi (v podložce), protože by došlo k načtení všech přepravek. Řešením by mohlo být 

vytvoření malého stolku ideální výšky (ergonomie), akorát tak velkého na jednu přepravku, 

popřípadě na několik přepravek vedle sebe. V tomto stolku by byla zabudována anténa a při 

položení přepravky na tento stolek by došlo k načtení informací v jejím tagu. 

6.1.3 Lakovna 

Na lakovně sledovatelnost zajišťuje jeden pracovník, který při navěšování rozvěšovacích 

konstrukcí do systému navádí informace o rozvěšených komponentách. Po dokončení 

lakování konstrukce z linky svěsí a opatří je transportním dokladem. Při aplikaci RFID by se 

tyto operace omezily pouze na navěšení a svěšení konstrukcí. Sledovatelnost by byla 

zajišťována automaticky a produktivita linky by vzrostla. Samozřejmě by bylo nutné vybavit 

lakovnu jedním čtecím zařízením a navěšovací konstrukce odolnější verzí transpondérů, aby 

vydržely podmínky při lakování.   

6.1.4 Montáž 

Pro realizaci automatické sledovatelnosti by bylo nutné vybavit každé pracoviště jedním 

čtecím zařízením, které by zajišťovalo příjem všech informací z daného pracoviště 

prostřednictvím rozmístěných antén.  

Na montážní linky je materiál dopravován v gitter boxech, KLT boxech a na rozvěšovacích 

konstrukcích. Materiál v KLT boxech je umisťován do tzv. gravitačních zásobníků. 

Gravitační zásobníky jsou zásobárnou materiálu pro každé pracoviště a obsahují vždy od 
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každého druhu materiálu několik balení.  V rámci sledovatelnosti je nutné zajistit, aby se 

balení materiálu načetlo až ve chvíli, kdy je v zásobníku na prvním místě a začíná být 

zpracováváno. Pro zajištění tohoto požadavku by každé patro zásobníku muselo být vybaveno 

anténou napojenou na čtecí zařízení. Anebo by zde byla i možnost použít jednu anténu pro 

všechna patra, což by ovšem vyžadovalo zakázkovou výrobu této antény. Nicméně, aby 

nedocházelo k načítání přepravek, které ještě nejsou zpracovávány, musela by být nastavena 

síla vysílacího signálu tak, aby stačila pouze k nabuzení tagů na předních přepravkách. Toto 

nastavení by u pasivní technologie nemělo představovat větší problémy a je jen otázkou 

provedení několika málo pokusů.  

U materiálu přiváženého v gitter boxech a na rozvěšovacích konstrukcích je také nutné 

zajistit, aby docházelo k jeho načtení až ve chvíli, kdy je zpracováván. Řešením tohoto 

problému by mohla být opět anténa nebo skupina antén zabudovaná v zemi nebo v nízké 

podložce umístěné na zemi, a to v místech, kde se umisťuje gitter box nebo rozvěšovací 

konstrukce při zpracovávání obsaženého materiálu. 

Výstupní informace z linky by opět zajišťoval logistický řetězec, který by při přebírání načetl 

informace z jednotlivých tagů. 

6.1.5 Logistika 

Logistický řetězec by byl jedním z důležitých článků zajišťování sledovatelnosti. Pro 

logistické manipulační prostředky by musela být realizována dvě řešení pro zajištění čtení 

tagů. První řešení, vhodné spíše na příjmu a expedici, by zahrnovalo vybavení manipulátoru 

(vysokozdvižného vozíku) stacionárním čtecím zařízením s potřebným počtem antén. Čtení 

by probíhalo automaticky při naložení přepravky. 

Druhá varianta by byla vhodná pro meziprocesní přepravu, kde jsou za manipulátory 

připojovány rozvěšovací konstrukce nebo vozíky s materiálem. Aby se předešlo konstrukčně 

složitým a finančně náročným řešením, byl by pracovník přepravy vybaven mobilní čtečkou a 

manipulátor tzv. dokovacím zařízením. Po připojení vozíku (popř. rozvěšovací konstrukce) by 

pak jednoduše najednou načetl všechny obsažené tagy a mobilní čtečku by vrátil do držáku na 

manipulátoru, čímž by prostřednictvím dokovacího zařízení došlo k odeslání informací do 

systému.  
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6.1.6 Expedice 

V expedičním skladě by pro zajištění sledovatelnosti stačila pouze průjezdní brána se čtecím 

zařízením a několika anténami. V takovém případě by byly zaznamenány veškeré výrobky 

přivezené do skladu. Ovšem je tu i lepší, ale podstatně nákladnější varianta. Je tu možnost 

zajistit radiové pokrytí celé plochy skladiště několika čtecími zařízením, a velkým počtem 

antén. Také by musel být využit tzv. middleware, což je souhrnné pojmenování pro soubor 

hardwaru a softwaru, který zpracovává informace z několika čtecích zařízení a zamezuje 

duplikátnímu načtení tagu. Tato nákladnější varianta by společnosti zaručila dokonalý přehled 

o skladovaném zboží v reálném čase a umožnila by daleko sofistikovanější řízení skladových 

zásob. 

6.2 Pořizovací náklady 

Zavedení systému sledovatelnosti na bázi RFID bude bezpochyby poměrně nákladnou 

záležitostí. Odhad nákladů na úspěšné zavedení celého systému je velice náročný a těžce 

proveditelný. Z tohoto důvodu zde bude vyčíslen pouze odhad nákladů na pořízení 

potřebného vybavení. 

V následující tabulce (tab. 4) je vyčíslen odhad zmiňovaných nákladů. Je proveden na základě 

aritmetického průměru rozsahu tržních cen jednotlivého vybavení a jeho předpokládaném 

množství. V kalkulaci je na základě výše zmiňovaných údajů zahrnuto 57 pracovišť (svařovna 

+ montáž + lakovna). Dále je zahrnuto 20 hlavních manipulátorů (8 - 1. varianta; 12 - 

2.varianta) a zvlášť expedice (8 čtecích zařízení). Množství antén je stanoveno při 

předpokladu využití 8 antén na jedno čtecí zařízení na všech pracovištích a expedici. U 

manipulátoru je zahrnuto pouze 16 antén pro 1. variantu. 

Tab. 4 Odhad pořizovacích nákladů na potřebné vybavení 

 

Výsledná částka 3 371 000 Kč je pouze hrubým odhadem a při aproximaci je možné říci, že 

náklady na pořízení potřebného vybavení pro zavedení RFID se pohybuji v rozmezí 2 - 4,5 

mil. Kč. 

Čtecí zařízení Anténa Čtečka karet Stolek (svařovna) Middleware (expedice)

Tržní cena 20  000 - 40 000 Kč 400 - 1 000 Kč 200 - 600 Kč 500 - 1 000 Kč 200 000 - 600 000 Kč

Průměrná cena 30 000 Kč 700 Kč 400 Kč 750 Kč 400 000 Kč

Množství 85 ks 536 ks 77 ks 20 ks 1 ks

Odhad nákladů 2 550 000 Kč 375 200 Kč 30 800 Kč 15 000 Kč 400 000 Kč

Celkem 3 371 000 Kč
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6.3 Úspory 

6.3.1 Úspory z identifikace 

Celý systém sledovatelnosti (a mnoho dalších podnikových systémů) ke svému chodu 

potřebuje, aby byl všechen materiál, polotovary a výrobky jednoznačně identifikovány. Tato 

identifikace je zajišťována pomocí etiket a čárových kódů. Zaměříme-li se na materiál a 

polotovary, zjistíme, že jejich manipulační jednotku představuje vždy gitter box, KLT box 

nebo rozvěšovací konstrukce. Je-li některá z těchto manipulačních jednotek zaplněna, musí 

být patřičně označena etiketou. Jakmile dojde k vyprázdnění manipulační jednotky, stává se 

etiketa nepoužitelnou a je vyhozena. Při opětovném použití manipulační jednotky je k jejímu 

označení vytištěna nová etiketa a cyklus se opakuje. Jedna etiketa stojí Brose 0,2 Kč a při 

jejím vyhození společnost o tyto peníze přijde. 

Za předpokladu využití pasivní RFID technologie by se k identifikaci využívaly transpondéry. 

Cena jednoho transpondéru se pohybuje v rozmezí 2 až 20 Kč. Tato cena je závislá na typu 

pasivního tagu a podstatně také na odebraném množství. Samozřejmě je cena jednoho tagu 

mnoho násobně vyšší než je cena jedné etikety, ale přepisovatelné tagy mohou být přepsány 

1000x - 100 000x. V následující kalkulaci (viz tab. 5) jsou znázorněny náklady související s 

opakovaným označováním manipulační jednotky pomocí etiket a tagů. 

Tab. 5 Kalkulace materiálových nákladů na identifikaci 

 

Z tabulky je patrné, že nejlevnější tag se v rámci úspor oproti etiketám společnosti vrátí po 

deseti použitích dané manipulační jednotky. U druhého tagu (10 000 přepsání) je to po 

padesáti použitích a u posledního po sto použitích.  Následné užívání již vede pouze k 

úsporám až do doby, než je transpondér nutné vyměnit za nový. 

Je zde nutné ještě poznamenat, že v rámci interních potřeb společnosti by nejspíše každá 

přepravka musela být označena minimálními identifikačními údaji (Název materiálu, 

materiálové číslo, označení bezpečnostně kritického dílu...), které by byli pro každý typ 

Počet 

použití 

manipulační 

jednotky

Náklady na 

etiketu

Náklady na tag   

(1 000 cyklů)

Úspora 

oproti 

etiketám

Náklady na tag 

(10 000 cyklů)

Úspora 

oproti 

etiketám

Náklady na tag      

(100 000 cyklů)

Úspora 

oproti 

etiketám

1x 0,2 Kč 2,0 Kč -1,8 Kč 10,0 Kč -9,8 Kč 20,0 Kč -19,8 Kč

10x 2,0 Kč 2,0 Kč 0,0 Kč 10,0 Kč -8,0 Kč 20,0 Kč -18,0 Kč

100x 20,0 Kč 2,0 Kč 18,0 Kč 10,0 Kč 10,0 Kč 20,0 Kč 0,0 Kč

1 000x 200,0 Kč 2,0 Kč 198,0 Kč 10,0 Kč 190,0 Kč 20,0 Kč 180,0 Kč

10 000x 2 000,0 Kč 20,0 Kč 1 980,0 Kč 10,0 Kč 1 990,0 Kč 20,0 Kč 1 980,0 Kč

100 000x 20 000,0 Kč 200,0 Kč 19 800,0 Kč 100,0 Kč 19 900,0 Kč 20,0 Kč 19 980,0 Kč

1 000 000x 200 000,0 Kč 2 000,0 Kč 198 000,0 Kč 1 000,0 Kč 199 000,0 Kč 200,0 Kč 199 800,0 Kč
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materiálu shodné. Pro upokojení této potřeby by mohly být vytištěny a zalaminovány etikety s 

potřebnými identifikačními znaky. Takto upravené etikety by vydržely alespoň 1 000 cyklů 

než by musely být nahrazeny. Předpokládané náklady na takovouto etiketu činí 1 Kč. 

6.3.2 Úspory z pracovní síly 

Po konzultaci s předními odborníky Brose byl stanoven čas, který zaměstnanec montážní 

linky nebo svařovny stráví realizací sledovatelnosti. Tento čas je roven 20 minutám z jedné 

pracovní směny, což je 2,5 minuty z pracovní hodiny zaměstnance. Průměrná měsíční hrubá 

mzda zaměstnance činí 20 000 Kč. Po připočtení odvodů činí měsíční mzdové náklady 

společnosti na jednoho zaměstnance 26 800 Kč. To je v přepočtu 160 Kč za hodinu. Z toho 

vyplývá, že každá hodina realizace sledovatelnosti zajišťovaná jedním zaměstnancem, přijde 

Brose na 6,6 kč. Oddělení sedacích systémů zastřešuje 6 montážních linek a 20 svařovacích 

automatů. Na každé montážní lince v průměru pracuje 8 montérů po dobu 8 hodin. U každého 

svařovacího automatu pracuje jeden svářeč, taktéž po dobu 8 hodin. V Brose se pracuje na 3 

směny.  

Následující tabulka (tab. 6) znázorňuje náklady na realizaci sledovatelnosti z hlediska 

pracovní síly. 

Tab. 6 Náklady na realizaci sledovatelnosti z hlediska pracovní síly 

 

Náklady na realizaci sledovatelnosti z hlediska pracovní síly jsou na montáži a svařovně 

přibližně stejné jako měsíční mzdové náklady firmy na 9 zaměstnanců.  

Při zavedení systému sledovatelnosti na bází radiofrekvenční identifikace stejná čísla 

představují úsporu, protože by systém byl v této fázi výroby plně automatický. Navíc je 

dobré si uvědomit, že v rámci minulého systému bylo na úkony související se sledovatelností 

zapotřebí 20 minut z každé 8 hodinové pracovní směny, což představuje hodinu denně. Díky 

RFID však může být tato hodina využita zcela jinak. Produktivita každého zaměstnance linky 

vzroste a tím pádem vzroste i počet vyrobených sedáků.  

1 zaměstnanec
Montáž                 

(48 zaměstnanců)

Svařovna                  

(20 zaměstnanců)
Celkem

1 prac. hodina 1h 6,6 Kč 316,8 Kč 132,0 Kč 455,4 Kč

1 prac. den 24h 158,4 Kč 7 603,2 Kč 3 168,0 Kč 10 929,6 Kč

1 prac. měsíc 504h 3 326,4 Kč 159 667,2 Kč 66 528,0 Kč 229 521,6 Kč

1 prac. rok 6 048h 39 916,8 Kč 1 916 006,4 Kč 798 336,0 Kč 2 754 259,2 Kč

Časový úsek

Počet 

pracovních  

hodin

Náklady na realizaci sledovatelnosti
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7 ZÁVĚR 

Úkolem této práce bylo zanalýzovat možnosti zlepšení zpětné sledovatelnosti bezpečnostních 

dílů ve výrobě sedacích systémů. Na počátku stála vnitřní potřeba společnosti zlepšit svůj 

stávající systém sledovatelnosti využívající D-knih, protože již nevyhovoval jejím potřebám 

na rychlost a korektnost záznamů a na efektivnost a kvalitu dohledatelnosti. Společnost již 

před návrhem na realizaci této bakalářské práce začala s aplikací systému sledovatelnosti 

využívajícího čárových kódů, avšak zajímaly jí i jiné možnosti realizace sledovatelnosti, a 

proto vznikla tato práce. 

Návrhu samotného zlepšení předcházela analýza obou způsobů realizace sledovatelnosti. 

Tedy analýza starého systému využívajícího D-knih a nově zaváděného systému 

využívajícího čárových kódů. 

Po analýze systému využívajícího D-knih bylo jasné, proč společnost potřebuje změnu: 

vysoká chybovost, nízká rychlost záznamu dat, problémová dohledatelnost s 50% šancí na 

úspěch, nemožnost kontroly vstupních dat a necentralizovaný přístup k těmto datům. Všechny 

tyto a mnoho dalších faktů bylo impulsem pro zavedení sytému využívajícího čárových kódů. 

Systém sledovatelnosti založený na identifikaci pomocí čárových kódů byl bezpochyby 

jednou s dobrých možností pro vyřešení problémů systému D-knih. Umožňuje rychlý sběr 

korektních dat s možností jejich kontroly, mnohonásobné zrychlení dohledatelnosti, podstatné 

zvýšení šance na dohledání, centralizaci dat a nové možnosti využití těchto dat. Aplikace 

tohoto řešení byla dozajista obrovským skokem kupředu, avšak vyskytlo se u ní několik 

problémů vyplývajících ze závislosti systému na lidech. 

Z provedených analýz vlastně vyplynulo, že příčinnou většiny problémů obou systémů 

sledovatelnosti je lidský faktor. Tento fakt stál na zrodu myšlenky automatického systému 

sledovatelnosti, který by nezávisle na vůli jednotlivých pracovníků zajišťoval identifikaci a 

sledovatelnost v rámci celé organizace.  

Jako metodu více než vhodnou pro realizaci tohoto záměru jsem zvolil radiofrekvenční 

identifikaci známou spíše pod zkratkou RFID. Tato metoda identifikace umožňuje bezdrátový 

přenos informací a využívá k tomu transpondér (čip opatřený anténou), který prostřednictvím 

radiových vln předává v sobě nahrané informace. 

Návrhem na realizaci automatického systému sledovatelnosti bylo opatřit veškeré 

manipulační jednotky (přepravky) v podniku těmito transpondéry. Tento návrh je podrobněji 
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rozepsán v 6 kapitole této práce, kde je kromě základní koncepce vykalkulován odhad 

nákladů na pořízení potřebného vybavení a dále jsou uvedeny možné úspory plynoucí z 

aplikace této koncepce.  

Co se týče celkových nákladů na zavedení této koncepce, nejsou v práci nikde uvedeny. Je 

však možné uvažovat náklady potřebné na pořízení patřičného vybavení, použití zhruba 200 

000 transpondérů a minimálně rok práce potřebný k realizaci, pak by se konečná suma mohla 

pohybovat v rozmezí 6 až 10 miliónů korun v závislosti na šíři aplikace. Tato částka je 

poměrně velká, ale jenom na vykalkulovaných úsporách se tyto náklady společnosti vrátí v 

horizontu 2 až 3 let. Vezmeme-li navíc v úvahu byť i nepatrný nárůst produktivity, mohlo by 

k navrácení investic dojít mnohem mnohem dříve. 

Společnosti se navrhovaná koncepce líbila, avšak o jejím využití rozhodnuto nebylo. 

Koncepce totiž není žádnou kosmetickou úpravou a vyžaduje poměrně velké zásahy do 

logistických, výrobních, informačních a celé řady dalších podnikových systémů. Prozatímně 

je koncepce předmětem debat, úvah a zevrubných šetření. 
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