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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ŠPAČEK, J. Softwarová podpora řízení výroby v průmyslovém podniku: diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační 

techniky a řízení, 2013, 60 s Vedoucí práce: Landryová L. 

Diplomová práce se zabývá softwarovou podporou řízení výroby v průmyslovém podniku. 

Úvodem je popsána organizační struktura výrobního podniku se zaměřením na oblast 

výroby. Následuje analýza obecných principů informačních systémů při výrobě 

elektromotorů a popis současného způsobu prezentace výrobních dat a dokumentace na 

konkrétním pracovišti spolu s komentářem týkajícím se nedostatků současného řešení. 

V další části je na základě analýzy současného řešení navržen upravený systém řízení 

výrobní dokumentace na pracovišti, který automatizuje některé obslužné procesy a 

poskytuje ergonomický a ucelený souhrn informací i ovládacích prvků obsluze na jednom 

místě. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

ŠPAČEK, J. Software Support for Production Control in a Manufacturing Plant: Master 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2013, 60 p. Thesis 

head: Landryová, L.  

Master thesis deals with software support for production control in a manufacturing plant. 

The introduction describes organization structure of a manufacturing plant with focus on 

production process. Analysis of information systems general principles in production of 

electric motors and description of actual methods for production data and documentation 

presentation follows, focused on particular workplace with commentary regarding 

disadvantages of current state. On the basis of the analysis is suggested modified 

documentation control system, which makes some support processes semi-automatic and 

gives ergonomic and compact summary of information in one spot. 
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Seznam použitého označení, zkratek, termínů apod.  

5S Metodika, jejímž cílem je zlepšit v organizaci pracovní prostředí a 

tím i kvalitu. Standard 5S je základním dokumentem popisujícím 

každé pracoviště. 

EDI Electronic Data Interchange – nástroj pro propojení a provádění 

elektronických transakcí s partnery podniku, typicky zákazníky. 

EDI pokrývá většinu transakcí prováděných obvykle papírovou 

cestou 

FRE Frenštát pod Radhoštěm, interní zkratka 

Lieferfähigkeit Interní výraz, schopnost dodat výrobek v termínech na přání 

zákazníka (tedy i např. „dnes“) 

Liefertreue Interní výraz, schopnost dodat výrobek v termínech, tak jak bylo 

dohodnuto pro konkrétní zakázku 

MRP Material Requirement Planning – nástroj SAP pro plánování 

materiálu. Na základě kusovníku v SAP kontroluje dostupnost 

materiálu v daný čas, popř. plánuje výrobní zakázky nebo 

objednávky materiálu. 

o. z. Odštěpný závod 

OMG Object Management Group - standardizační skupina  

PAP Paperless Production, interní zkratka, projekt v současné době 

realizovaný v o. z. Frenštát. Jeho cílem je v průběhu několika let 

dosáhnout bezpapírové výroby, tzn. Zajistit veškerou dokumentaci 

na pracovištích v el. formě. 

PDCA Zkratka pro „Plan – Do – Check – Action“, tzv. Demingův cyklus. 

Metoda nebo mechanismus zajišťující neustálé zlepšování procesu. 

PLM Product Lifecycle Management – správa životního cyklu výrobku 

PROD Production, interní zkratka, útvar Výroba 
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PT Production Technology, interní zkratka, útvar Technologie 

PTA Plánovací tabule, interní zkratka 

QM Quality Management, interní zkratka, útvar Kvalita 

RD Research & Development, Výzkum a Vývoj, útvar Konstrukce 

Regellieferfähigkeit Interní výraz, schopnost dodat výrobek v termínech deklarovaných 

v katalogu 

RFID Radio Frequency Identification, metoda pro identifikaci pomocí 

mikročipu s anténou. Mikročip obsahuje číselnou informaci, kterou je 

schopen odvysílat čtecímu zařízení 

RZ Regálový zakladač 

SCM Supply Chain Management – řízení dodavatelského řetězce 

TC Terminal Connector – rozhraní mezi SAP a dílnou, interní zkratka 

TPM Zkratka pro Totally Productive Maintenance, systém pro totální 

údržbu strojového parku, umožňující firmám téměř 100% využití 

strojů. 

UML Unified Modeling Language – grafický jazyk pro navrhování 

programových systémů 

VZ Výrobní zakázka 

ZZ Zvedací zařízení – mostové nebo otočné jeřáby apod. 
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1 Úvod 

Moderní výrobní podniky musí být schopny velmi rychle a pružně reagovat na přání 

zákazníků, která jsou v prostředí rozvinutých evropských trhů poměrně rozmanitá. Tvrdá 

konkurence zvyšuje tlak na snižování nákladů. Tyto skutečnosti vedou u pokročilých 

firem dříve nebo později k zavádění štíhlých výrobních systémů, které sebou přinášejí 

zvýšené nároky na rychlost změn prováděných v designu nebo výrobní technologii a tím 

pádem i přímo ve výrobě. Rychlost těchto změn je mimo jiné závislá na kvalitě dodaných 

informací, jejich srozumitelnosti, přesnosti a rychlosti, s jakou jsou tyto informace 

dosažitelné ve výrobním procesu. 

Tyto výrobní firmy zpravidla nezačínají se štíhlými výrobními systémy od začátku, na 

zelené louce, obvykle jsou na trhu i desítky let a mají zavedené své způsoby výroby a 

komunikace i informační systémy. Podobný je i případ výrobního závodu na výrobu 

elektromotorů firmy Siemens s. r. o., odštěpný závod Frenštát pod Radhoštěm, kterým se 

dále zabývám. Tento závod již delší dobu používá pro řízení informační systém SAP/R3 a 

nyní prochází poměrně rychlými změnami zaměřenými na štíhlost procesů. Existuje zde 

snaha přímo propojit informační systém SAP/R3 s výrobními stroji a data ze systému 

prezentovat v elektronické formě přímo na pracovišti, co nejblíže místu, kde se výrobku 

přidává hodnota. 

Úvodem mé práce bude popsán výrobní podnik Siemens s. r. o., o. z. Frenštát pod 

Radhoštěm, jeho pozici v rámci koncernu a jeho výrobní proces. Dále se seznámím s 

informačním systémem SAP R/3 a zaměřím se na jeho využití při řízení výroby. Mým 

dalším cílem bude popis současného systému prezentace výrobních dat pro plánování a 

řízení výroby. Výstupem bude zhodnocení současného stavu a návrh stavu budoucího. 
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2 Popis výrobního podniku Siemens s. r. o, odštěpný 

závod Frenštát pod Radhoštěm 

V této kapitole se přiblížím závod na výrobu elektromotorů ve Frenštátě pod Radhoštěm a 

jeho pozici v rámci nadnárodní společnosti Siemens. 

2.1 Siemens ve světě a v České republice 

Nadnárodní společnost Siemens AG je globální elektrotechnický koncern, působící 

v sektorech Industry, Energy a Healthcare a zaměstnávající více než 400 000 lidí po celém 

světě. V České republice patří dceřiná společnost Siemens s. r. o. zaměstnávající 11 000 

lidí mezi největší zaměstnavatele a působí v těchto hlavních oblastech: průmyslová a 

veřejná infrastruktura, energetika, zdravotnictví a informační technologie. Elektromotory 

jsou vyráběny v ČR ve třech odštěpných závodech: ve Frenštát pod Radhoštěm, v 

Mohelnici a v Drásově. Informace o historii těchto odštěpných závodů lze nalézt v příloze 

A. 

 Mohelnice 

Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice patří mezi přední světové dodavatele 

nízkonapěťových asynchronních elektromotorů (trojfázové o výkonech od 60 W do 30 

kW, jednofázové o výkonech od 120 W do 3 kW), viz Obrázek 1. Hlavními zákazníky 

jsou výrobci čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení. 

 

Obrázek 1: motory z produkce Siemens s. r. o., o. z. Mohelnice  [Siemens s. r. o.] 
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 Drásov 

Odštěpný závod Elektromotory Drásov patří mezi přední světové dodavatele trojfázových 

generátorů (290 – 20000 kVa) a elektromotorů (200 – 18200 kW), viz Obrázek 2.  

 

Obrázek 2: Generátor a motor z produkce Siemens s. r. o., o. z. Drásov  [Siemens s. r. o.] 

 Frenštát pod Radhoštěm 

Odštěpný závod Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm patří mezi přední světové 

dodavatele trojfázových nízkonapěťových asynchronních elektromotorů o výkonech od 5 

kW do 300 kW, viz Obrázek 3. Hlavními zákazníky jsou výrobci čerpadel, kompresorů a 

klimatizačních zařízení. 

 

Obrázek 3: Motory z produkce Siemens s. r. o., o. z. Frenštát pod Radhoštěm  [Siemens s. r. o.] 
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2.2 Výrobní procesy v o. z. Frenštát pod Radhoštěm 

Útvar Výroba je v o. z. Frenštát pod Radhoštěm rozdělen podle výstupních produktů do 

čtyř provozů – Předvýroba, Navíjení, Obrábění, Montáž a Plánování. První tři jmenované 

provozy jsou interními dodavateli čtvrtého provozu Montáž, kde probíhá finální montáž 

elektromotorů, které jsou hlavním výstupem celého útvaru Výroba a tedy i závodu. 

Oddělení plánování má na starosti především kapacitní plánování, plánování zásob a 

zaštiťuje interní dopravu a technickou podporu týkající se skladování. Vyráběné 

elektromotory mají osové výšky 225 až 400 mm. V dalších podkapitolách popíši výrobu 

v jednotlivých provozech, včetně příslušných vstupů a výstupů. 

 

Obrázek 4: Rozčlenění útvaru Výroba ve FRE  [Siemens AG] 

2.2.1 Předvýroba 

Úkolem provozu Předvýroba je započetí výroby aktivních částí elektromotoru, což jsou 

stator a rotor. Hlavními vstupy provozu jsou hřídelový přířez, dynamoplech ve formě 

svitku a hliník. Hlavními výstupy provozu jsou opracovaný a vyvážený rotor a nenavinutý 

statorový svazek, viz Obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Hlavní výstupy provozu Předvýroba  [Siemens s. r. o.] 
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Výroba celého elektromotoru počíná výrobou hřídelí ze zakoupených hřídelových přířezů. 

Hlavními použitými technologiemi jsou soustružení, frézování a broušení, viz Obrázek 6. 

 

Obrázek 6: Linka na výrobu hřídelí  [Siemens s. r. o.] 

Hotové hřídele jsou uloženy ve skladu Lisovny. Jak název napovídá, na Lisovně probíhá 

především lisování statorových a rotorových plechů na dvojici rychloběžných 

postupových lisů SAL400 a drážkovacích automatech. Veškeré vyrobené plechy jsou 

uloženy v plně automatizovaném regálovém zakladači Logipark, který dále zásobuje 

zbývající pracoviště na Lisovně. Rotorové plechy zpracovávají pracoviště tlakového lití, 

kde jsou skládány do rotorových klecí, do nichž je vstřikován pod tlakem hliník (820 C) a 

ještě za tepla lisovány hřídele. Statorové plechy jsou zpracovávány na ručních i 

automatických pracovištích paketování, kde jsou z nich za pomoci spon z plechu tl. 2 mm 

vyráběny statorové svazky. Hotové rotory jsou odváženy do skladu Montáže a nenavinuté 

svazky jsou odváženy do skladu Navíjení. 
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2.2.2 Navíjení 

Provoz Navíjení zpracovává nenavinuté svazky z Lisovny, které spolu s měděným drátem 

izolacemi a impregnačním lakem představují hlavní vstupy. Hlavními výstupy jsou 

navinuté impregnované statorové svazky, viz Obrázek 7. 

 

Obrázek 7: Navinuté a impregnované statorové svazky  [Siemens s. r. o.] 

Výroba vinutí začíná stříháním izolací a vinutím cívek z měděného drátu. Po vložení 

drážkové izolace do drážek statorového svazku jsou do nich vkládány jednotlivé cívky. 

Tyto cívky mohou být vkládány ručně nebo za pomoci stroje, v závislosti na faktoru 

plnění a tvaru drážek. Cívky a jednotlivé fáze jsou mezi sebou izolovány. Čela vinutí jsou 

pak formována za pomoci přípravků a obšití tkanicí. Statorový svazek v tomto tzv. bílém 

stavu před impregnací prochází ve 100% případů zkušebním pracovištěm, kde probíhá 

testování jeho především el. parametrů podle specifikace, ale i např. směru otáčení 

elektromagnetického pole a mechanických rozměrů. Po zkušebně následuje impregnace 

navinutého statorového svazku impregnačním lakem a jeho vytvrzení za pomocí UV 

záření. Hotové navinuté statorové svazky jsou zasílány do skladu pro provoz Montáž. 

2.2.3 Obrábění 

Vstupy provozu Obrábění jsou litinové odlitky koster, štítů, svorkovnicových skříní atd. 

Odlitky koster jsou jako jediné dodávány již na hrubo opracované. Hlavními 

technologickými procesy jsou soustružení, frézování a vrtání, viz Obrázek 8, poměrně 

typické je umístění strojů tak, aby byla možná obsluha dvou i více strojů jedním 

operátorem.  
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Obrázek 8: Soustružení kostry a štítu motoru [Siemens s. r. o.] 

Opracování kostry začíná soustružením vnitřního průměru a osazení pro štít na čelech 

kostry. Kostra se při této operaci upíná na stůl karuselového soustruhu a opracování se 

provádí ve dvou operacích – z jedné a druhé strany kostry. Po soustružení následuje 

frézování patek kostry a vrtání otvorů pro svorkovnicovou skříň. Všechny kostry jsou po 

opracování myty v myčkách směsí vody a saponátu, aby byla zajištěna požadovaná kvalita 

finální povrchové úpravy motoru. Štíty motoru jsou soustruženy na specializovaných 

strojích zpravidla na jedno upnutí, současně s vrtáním a závitováním děr rovnoběžných 

s osou motoru. Díry kolmé k ose motoru jsou dovrtávány na klasických sloupových 

vrtačkách. Hotové díly vyrobené v provozu Obrábění jsou uskladňovány ve skladu 

provozu Montáž. 
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2.2.4 Montáž 

V provozu Montáž se schází všechny polotovary vlastní výroby i nakupované 

komponenty motoru a probíhá zde jejich finální montáž. Motory jsou montovány na 

celkem třech linkách a jedné dílně specialit. Montážními operacemi jsou lisování, 

svorkování, vkládání rotoru, viz Obrázek 9, montáž štítů a montáž specialit.  

 

Obrázek 9: Svorkování a vkládání rotoru [Siemens s. r. o.] 

Mezi operacemi jsou motory dopravovány válečkovým dopravníkem. Při první operaci 

lisování dochází k nalisování navinutého impregnovaného statorového svazku do kostry, 

překlopení o 90° do horizontální polohy a naložení na válečkový dopravník. Při operaci 

svorkování jsou připojeny silové vývody statorového svazku, vodiče od snímačů popř. od 

vyhřívání na svorkovnicovou desku, nalepení příslušného el. schématu na víko 

svorkovnice a montáž víka svorkovnice. Operaci vkládání rotoru předchází jeho příprava, 

spočívající v nahřání valivých ložisek elektromagnetickou indukcí a spolu s ložiskovými 

víčky nasazení na hřídel a naplnění ložisek mazacím tukem. Takto připravené rotory jsou 

za pomoci speciálního manipulačního přípravku vloženy do statoru a uzavřeny 

ložiskovými štíty na obou stranách. V případech speciálních provedení motoru následuje 

montáž specialit, kde se montují různé snímače otáček, brzdy, cizí nucená ventilace apod. 

Následuje montáž ventilátoru a jeho krytu. Takto sestavený motor je před finální 

povrchovou úpravou testován ve specializované zkušebně zařazené na montážní lince. 

Finální povrchová úprava probíhá ve stříkacích boxech barvou dle přání zákazníka, tzn. je 

možno vybrat nejen odstín, ale oproti standardní barvě na bázi vody také rozpouštědlové 

barvy, úpravy zinkováním nebo také různé typy barev na bázi keramiky. Po nanesení 
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barvy jsou motory vysušovány a vytvrzovány v sušících tunelech, na jejichž konci dochází 

k přiřazení a připevnění výkonnostních štítků a konečné expedici do logistického centra. 

2.2.5 Plánování 

Oddělení plánování se zabývá plánováním kapacit a kapacitními výpočty. Pracuje úzce 

s útvarem Zakázky a Nabídky, který je v přímém kontaktu se zákazníkem. Tato 

spolupráce umožňuje rychle reagovat na přání zákazníka a např. podle jeho přání 

zkracovat dodací termíny podle kapacitních možností výroby. Důležitými procesy jsou 

hrubé (týden a více) a jemné (do týdne) plánování výroby, ke kterým slouží mimo jiné 

nástroje SAP R/3, jako je např. Monitor kapacit a Logistický analyzátor. Dalšími úkoly 

oddělení Plánování je zajištění interní dopravy jak z hlediska dopravních zařízení, tak 

z hlediska personálního. V neposlední řadě tento útvar zabezpečuje technickou podporu 

týkající se skladových hospodářství firmy, vstupuje do kontaktu s firmami zajišťujícími 

skladovací infrastrukturu i prostředky, udržuje odborné znalosti týkající se skladového 

hospodářství v SAP R/3 a poskytuje poradenství interním zákazníkům v této oblasti. 

2.3 Řízení Výroby 

Řízení výroby je úzce svázáno s SAP, veškerým operacím s materiálem odpovídají 

záznamy v SAP. Celý proces výroby jednoho konkrétního elektromotoru začíná 

objednávkou od zákazníka. Na jejím základě je zřízena zákaznická zakázka, tzv. SD 

zakázka, od které se odvíjí veškeré operace spojené s výrobou tohoto konkrétního motoru. 

Standardní dodací lhůta je 20 pracovních dní, dodávková schopnost dle katalogu 

(Regellieferfähigkeit) se pohybuje kolem 99%, dodávková schopnost na přání zákazníka 

(Lieferfähigkeit) se pohybuje nad 70% a dodávková věrnost (Liefertreue) nad 98%. 

Měsíční produkce se pohybuje okolo 5000 ks elektromotorů. Tabulka 1 popisuje typický 

průběh zpracování objednávky motoru od jeho objednání po dodání.  
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Tabulka 1: Typický průběh standardní objednávky na motor  

Den SD zakázka Objednávka na materiál Výrobní zakázka 

0 

Specifikace a objednávka 
motoru, založení SD 
zakázky 
Provádí OQ v SAP 

    

1 

Rozpad kusovníku motoru 
na komponenty a rezervace 
na ně 
Provádí SAP - MRP běh 

Vznik požadavku na 
objednávku 
Provádí SAP - MRP běh 

Vznik plánované výrobní 
zakázky 
Provádí SAP - MRP běh 

2 

  Konverze požadavku na 
objednávku na objednávku - 
objednání materiálu,  
Provádí OPR v SAP 

Hrubé plánování kapacit 
výroby na základě 
plánovaných výrobních 
zakázek - Monitor kapacit 
Provádí PROD v SAP 

 3 - 13 

dodání materiálu, vstupní 
materiály pro komponenty 
vlastní výroby musí být 
dodány nejpozději den před 
rozvrženým zahájením 
výrobní zakázky na 
komponentu, nakupované 
komponenty musí být 
dodány nejpozději den před 
rozvrženým zahájením 
montážní výrobní zakázky, 
Provádí dodavatel + PROD, 
záznam v SAP 

14 

Jemné plánování kapacit na 
5 dní dopředu - MontKap 
Provádí PROD v SAP 

 15 - 18 

Výroba komponent - musí 
být ukončena nejpozději den 
před rozvrženým zahájením 
montážní výrobní zakázky 
Provádí PROD, Záznamy v 
SAP 

19 

  Finální montáž, odvedení 
hotové motoru z Výroby, 
Provádí PROD, záznamy v 
SAP 

20 
Dodávka hotového motoru 
zákazníkovi, záznam v SAP   
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V mé práci se budu především zabývat průběhem zakázky na výrobních pracovištích – 

provozech, dílnách, proto dále zhruba schematicky popíši toky materiálu výrobou. Motor 

se skládá z mnoha dílů, část z nich se vyrábí přímo v závodě z dodaných materiálů, např. 

rotor, stator atd. Část z nich se nakupuje, např. spojovací materiál, ložiska, tuky, kryty 

ventilátorů atd. Místem, kde se všechny díly motoru scházejí je konečná montáž, na které 

dochází k sestavení motoru ze zmíněných komponent. Výroba se proto skládá z několika 

provozů, popsaných výše, z nichž každý má několik vstupů (vstupních materiálů) a 

výstupů (výstupních komponent, které jsou odesílány k finální montáži jako vstupní 

materiál). Každá výrobní operace je prováděna na základě výrobní zakázky na danou 

komponentu, materiálové číslo a množství vstupního materiálu, materiálové číslo a 

množství výstupní komponenty, dále obsahují sled příslušných operací a časů 

(technologický postup), předepisuje jednoznačně pracoviště, na kterém se operace budou 

provádět a nástroje / přípravky potřebné pro dané operace. Výrobní zakázka také slouží 

k účtování, a tím i sledování nákladů. Na výrobní zakázku je naúčtován vstupní materiál a 

při zpětném hlášení jednotlivých operací je na výrobní zakázku naúčtována mzda 

příslušného operátora. Podrobnější rozbor výrobní zakázky na výrobu komponenty popíši 

v kapitole 4.2.1. Následující Obrázek 10 ukazuje tok jednotlivých komponent mezi 

provozy a hlavní vstupy a výstupy provozů ve FRE. Zeleně jsou zobrazeny jednotlivé 

provozy, modře nakupované díly a vstupní materiál a žlutě tok komponent mezi provozy 

až na finální montáž, jejímž výstupem je hotový motor. 
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Obrázek 10: Vstupy a výstupy provozů ve FRE  
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2.4 Certifikace o. z. Frenštát pod Radhoštěm 

Systém řízení odštěpného závodu Frenštát pod Radhoštěm je certifikován podle 

mezinárodních norem ISO 9001 (Systém řízení kvality), ISO 14001 (Systém 

environmentálního managementu), OHSAS 18001 (systém řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). Tyto normy požadují implementaci obdobných mechanismů, např. 

Demingova cyklu (PDCA), což znamená, že tyto mechanismy musí zajišťovat 

požadované parametry (jakosti, bezpečnosti atd.) a jejich zlepšování na všech úrovních 

řízení závodu. Přeneseno do praxe to mimo jiné znamená zajištění dostupnosti předepsané 

dokumentace, předpisů a standardů na všech pracovištích závodu. Vzhledem k tomu, že 

nároky zákazníků na kustomizaci produktů neustále stoupají, stejně tak legislativa 

upravující technické požadavky na produkty (námořní aplikace, motory do výbušného 

prostředí, motory pro jaderné elektrárny, předepsané stupně účinností aj.), množí se i 

různé standardy a předpisy a stoupají nároky na jejich systemizaci, distribuci apod. Ruku 

v ruce s rostoucím množstvím dokumentů a jejich komplexností roste také riziko chyb 

způsobených nesprávnou interpretací, přiřazení nebo aktualizací dokumentu apod. Každá 

chyba přirozeně vede k vícenákladům na straně závodu, v horším případě na straně 

zákazníka. K požadavkům na běžné řízení dokumentů se proto přidávají nároky na rychlé 

vyhledávání, automatickou aktualizaci a omezení rizik vzniku lidské chyby. 
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3 Podnikový informační systém SAP R/3 

V této kapitole popisuji podnikový informační systém SAP R/3, uvádím jeho historii, 

popisuji jednotlivé moduly. 

3.1 SAP obecně 

Sama společnost SAP AG se popisuje následujícím, volně přeloženým, textem [SAP 

AG.]: 

Firma SAP byla založena v roce 1972, nyní je na světové špičce v podnikových aplikacích, 

pokud jde o software a s ním spojenými službami a tržbami. Co se týká tržní hodnoty, jsme 

třetím největším nezávislým výrobcem software na světě. Máme více než 183,000 

zákazníků ve vice než 130 zemích. Skupina SAP má filiálky v každé větší zemi a 

zaměstnává vice než 55,000 osob. Nově pořízená firma Sybase operuje jako nezávislá 

obchodní jednotka. 

SAP obchoduje a distribuuje své produkty a služby primárně přes celosvětovou síť 

lokálních společností, které mají licenci k distribuci produktů SAP zákazníkům v 

definovaných teritoriích. Tyto lokální společnosti na základě jejich licenčních ujednání 

přenechávají udělovateli licence určité procento tržeb generovaných distribucí produktů. 

S nezávislými prodejci v některých zemích jsou uzavřeny dohody o distribuci. 

3.1.1 Historický vývoj SAP 

Systém SAP je produktem německé firmy SAP AG se sídlem ve Walldorfu. Firma byla 

založena pěti bývalými techniky firmy IBM roku 1972, jako Systemanalyse und 

Programmentwicklung (Systémová analýza a programový vývoj). Zkratka tří písmen SAP 

znamená „System, Applications and Product in data processing“. Současný název 

společnosti, SAP AG, vznikl v roce 2005 (zkratka AG znamená „Aktiengesellschaft“ – 

akciová společnost). 

Hned od počátku se společnost SAP zabývala vývojem software a řešeními pro 

ekonomické a logistické problémy. Klíčem úspěchu firmy bylo neustálé zlepšování a 

inovace, rozšiřování metod řešení zmíněných problémů a také neustálé modifikace 
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programu, které si vyžádaly nové technologie a stále se měnící trh. Prvním zákazníkem 

SAPu byla britská společnost Imperial Chemical Industries (ICI) zabývající se chemickým 

průmyslem. V současné době je SAP druhou největší společnost zabývající se 

podnikovým softwarem a třetím největším nezávislým softwarovým dodavatelem 

operujícím ve třech geografických regionech: 

 EMEA - Evropa, Střední východ a Afrika, 

 Amerika - Severní a Jižní Amerika 

 APJ - Japonsko, Austrálie, Indie a některé další části Asie. 

Obecně má dnes SAP více než 183 tis. zákazníků ve více než 130 zemích světa115 

dceřiných společností rozmístěných po celém světě a zaměstnává více než 55 tis. 

zaměstnanců. 

3.1.2 Architektura SAP R/3 

Systém SAP R/3 využívá tříúrovňovou klient/server architekturu, obecně ji znázorňuje 

Obrázek 11, který také specifikuje požadavky na komunikaci mezi úrovněmi. Všechna 

data jsou uložena v databázi a jsou zpracovávána aplikacemi běžícími na aplikačních 

serverech. SAPgui frontend (prezentační vrstva) je rozhraním směrem k uživateli. 

Všechny tři úrovně jsou mezi sebou propojeny sítěmi. 

 

Obrázek 11: Architektura SAP R/3 [SAP AG] 
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Služby mohou být distribuovány různě podle potřeb. Menší implementace mohou být 

například provedeny tak, že databázová i aplikační úroveň jsou na stejném serveru. 

Implementace s vyššími nároky na zpracování mohou být posíleny větším počtem 

aplikačních serverů. Pro omezení rizika neautorizovaného přístupu lze oddělit 

databázovou úroveň od aplikační, jak ukazuje Obrázek 12. 

 

Obrázek 12: Implementace SAP R/3 s oddělenou databázovou úrovní  [SAP AG] 

3.1.3 Moduly podnikového informačního systému SAP R/3:  

Podnikový informační systém SAP R/3 obsahuje jednotlivé funkční moduly, z nichž 

každý má určitou funkčnost a ovládá sám určité úkoly. Moduly využívají vazeb mezi 

sebou. Systém SAP R/3 je složen z těchto modulů: 

 SAP R/3 PP modul - Production Planning - Modul pro plánování výroby - 

denní, týdenní měsíční báze. Je zde možno nastavit MPS (Master Production 

Scheduling) a SIOP (Sales and Inventories Operation Plan). Reporty modulu PP 

podporují řízení a management. 

 SAP R/3 PM modul - Plant Maintenance - Modul pro řízení údržby poskytuje 

možnosti plánování preventivní údržby i řízení operativních zásahů. Je napojeny 
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na controllingový modul – umožňuje podrobné sledování a účtování nákladů na 

opravy. V neposlední řadě PM modul nabízí řízení stavu zásob náhradních dílů 

 SAP R/3 HR modul - Human Resources - Modul pro řízení lidských zdrojů 

nabízí nástroje pro řízení docházky, mezd a také kariérní postupy, školení atd. 

 SAP R/3 FI-CO modul - Finance and Controlling - Modul pro finanční 

účetnictví a controlling umožňuje vedení několika účetních okruhů a konsolidaci 

účetních výkazů Díky modulu controllingu můžeme kalkulovat a sledovat 

předběžné náklady (Preliminary costs), také je pak následně srovnávat se 

skutečností. Sledují se zde jak výrobní tak režijní náklady a nabízí se tvorby 

vlastních reportů. 

 SAP R/3 MM modul - Material Management - Modul pro řízení toku materiálu 

a logistiku. Nastavují se zde Master data (číselníky, kusovníky) výrobků a zboží, 

parametry pro nákup. Modul komplexně pokrývá pohyby materiálu od nákupu, 

přes jeho příjem až po pohyby ve výrobním procesu. Integrované skladové 

hospodářství nabízí sledování nadlimitních a podlimitních zásob. 

 SAP R/3 QM modul - Quality management - Modul pro řízení kvality a vstupní 

kontrolu je velmi úzce spojen s MM modulem. Umožňuje nastavit kontroly 

materiálů, opakování těchto kontrol a sledování a vyhodnocování jak jednotlivých 

kusů, tak dodávek a dodavatelů. 

 SAP R/3 SD modul - Sales and Distribution - Modul pro prodej a distribuční 

řetězec. Poskytuje napojení na EDI od zákazníků, umožňuje prodeje podle 

objednávek (Spot orders) nebo otevřené smlouvy (Scheduling agreements). Nabízí 

různé typy distribuce (konsignační sklad, přímá dodávka, dodávka do logistického 

centra, prodej přes partnera) 

 SAP R/3 PS modul - Project Systems - Modul pro Projekty nabízí možnosti 

přiřazení a sledování nákladů podle jednotlivých projektů. Nachází upotřebení jak 

při vývojové fázi výrobku, tak při obchodování dodávek velkých celků řešených 

jako projekty. Existuje zde velmi úzké napojení na FI-CO, zejména na modul 

controllingu. 
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 SAP R/3 WF modul – Workflow - Modul pro řízení a předávání úkolů a 

dokumentů v procesu, řízení změn. Rozvinutý nástroj umožňující schvalování 

změn a dokumentů, emailovou nebo jinou notifikaci uživatelů podnikového 

informačního systému SAP R/3. 

3.2 Použití SAP R/3 v o. z. Frenštát pod Radhoštěm 

V závodě je informační systém SAP používán již více než 15 let, je propojen s ostatními 

závody Siemens a využívá všechny výše zmíněné moduly. Veškeré zakázky jsou 

evidovány v SAPu, ke každé zakázce je přiřazen kusovník obsahující seznam materiálů, 

jejich čísla a množství. Na základě těchto údajů systém generuje rezervace (v případě 

polotovarů vlastní výroby) nebo požadavky na objednávku (v případě nakupovaných 

komponent), které se dále transformují na objednávky nebo výrobní zakázky a jsou dále 

zpracovávány. K výrobním zakázkám jsou automaticky vystavovány skladové příkazy pro 

pohyby materiálů v řízených skladech, a tyto materiály jsou směřovány na vyskladňovací 

zóny jednotlivých pracovišť, kde dochází k jejich zpracování – přidávání hodnoty. 

Díky dlouholetým zkušenostem s prací v SAP v o. z. Frenštát a jeho prorůstání procesy 

celé továrny, lze zjednodušeně říci, že každá operace a každý pohyb materiálu je evidován 

a zpětně zjistitelný. 

  



Diplomová práce   

 

FS – VŠB TU Ostrava Bc. Jakub Špaček 

28 

4 Prezentace výrobních dat a dokumentace v o. z. 

Frenštát pod Radhoštěm 

Dokumenty podporující výrobu v o. z. Frenštát jsou různého původu a popisují různé 

aspekty proces výroby. Řadu dokumentů a informací generuje samozřejmě systém SAP, 

který pro správný chod vyžaduje také informační vstupy. Jiné dokumenty, např. technické 

výkresy vznikají mimo SAP a jsou ale v databázi uloženy nebo jsou s ní alespoň 

provázány. V dalších kapitolách se zaměřím hlavně na výrobní data potřebná pro chod 

pracovišť. 

4.1 Dokumenty potřebné pro chod pracovišť 

Manipulanti logistiky, popř. automatické regálové systémy, dopravující komponenty 

k pracovištím a mezi nimi potřebují skladové příkazy, v některých případech také pořadí 

výrobních zakázek. 

Operátoři na jednotlivých pracovištích ke své práci potřebují následující dokumentaci: 

 Výrobní data – výrobní zakázka, pořadí výrobních zakázek, technický výkres 

popř. jiná specifikace,  

 Technologickou dokumentaci – technologické předpisy, typové operační karty 

 Kontrolní dokumentaci – kontrolní postupy, popř. checklisty 

 Ostatní dokumenty – návody ke strojům, deníky ZZ, standardy TPM, standardy 

5S, Standardy SMED aj. 

Dále se budu zabývat popisem prezentace a distribuce skladových příkazů, výrobních 

zakázek a jejich pořadí, výkresů, technologické a kontrolní dokumentace, protože tyto 

data jsou zpravidla vázána na výrobní zakázku nebo číslo materiálu (Tabulka 2). U ostatní 

dokumentace je její prezentace již dána jistým způsobem, vycházejícím z příslušné 

metody, popř. ze zákona. 
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Tabulka 2: Výrobní dokumentace v Siemens Frenštát  

Typ 

dokumentace 

Obsah Obvyklý 

rozsah 

Forma prezentace Odpovědno

st 

Výrobní 

zakázka 

Seznam operací, 

technologické časy, 

technologický postup (sled 

operací), kusovník materiálů, 

čárové kódy pro zpětná 

hlášení 

Do 10 

stránek A4 

Elektronická forma až 

do uvolnění zakázky do 

výroby. Na pracovištích 

v papírové formě, 

v omezené míře i 

v elektronické formě 

(PAP) 

PROD 

Pořadí 

výrobních 

zakázek 

Chronologický seznam 

zakázek pro dané pracoviště 

1 stránka 

A4 

Elektronická forma 

v útvaru PROD 5, na 

pracovištích obvykle 

papírová forma. 

V omezené míře el. 

forma (e-mail nebo 

plánovací tabule v 

PAP),  

PROD 

Technický 

výkres 

Technický výkres součásti, 

popř. rozměrový náčrtek 

motoru 

1 stránka 

A4-A2 

Elektronická forma 

v útvaru RD, ve výrobě 

obvykle papírová 

forma. V omezené míře 

el. forma (PAP) 

RD 

Technická 

specifikace 

Technická specifikace vinutí 

statoru, doplněk technického 

výkresu (Navijárna) 

1 stránka 

A4 

Elektronická forma 

v útvaru RD, ve výrobě 

obvykle papírová 

forma. V omezené míře 

el. forma (PAP) 

RD 
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Technologický 

předpis 

Předpis přesně určující 

zařízení a přípravky a 

popisující danou výrobní 

operaci na pracovišti, tak aby 

byla technologicky správná a 

bezpečná 

Do 10 

stránek A4 

Obvykle papírová 

forma, V omezené míře 

el. forma (PAP) 

PT 

Typová 

operační karta 

Doplněk technologického 

předpisu pro dané pracoviště 

nebo operaci, upravující 

technologický předpis pro 

specifické podmínky nebo 

zákaznické provedení a 

speciální úpravy 

Do 5 

stránek A4 

Obvykle papírová 

forma, V omezené míře 

el. forma (PAP) 

PT 

Technologický 

postup 

Stručný popis operací pro 

danou zakázku a materiál, 

operační a seřizovací časy.  

Do 1 

stránky A4 

Elektronická forma 

v systému SAP 

PT 

Seznam nářadí 

a přípravků 

Soupis nářadí a přípravků pro 

danou výrobní zakázku a 

materiál 

Do 1 

stránky A4 

Elektronická forma 

v systému SAP 

PT 

Kontrolní 

postup 

Předpis určující postup 

měření součásti, potřebná 

měřidla a četnosti měření 

dané součásti tak, aby byla 

zajištěna maximální kvalita 

na výstupech jednotlivých 

operací 

Do 2 

stránek A4 

Obvykle papírová 

forma, V omezené míře 

el. forma (PAP) 

QM 

Checklist Doplněk kontrolního 

postupu, formulář pro 

vyznačení zkontrolovaných 

rozměrů  
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4.2 Prezentace výrobních dat a informací nutných pro chod pracoviště 

SAL400 

Pro získání lepšího přehledu o provázanosti výrobní dokumentace se samotnou výrobou 

nyní popíši průběh zpracování jedné zakázky na pracovišti SAL400. Nebudu se zde pro 

zjednodušení zabývat činnostmi před uvolněním výrobní zakázky, které sice jsou 

nezbytné pro samotnou výrobu (MRP, nákup materiálu, ocenění, tvorba výrobního 

postupu, výroba nářadí a přípravků atp.), ale nemají přímý vliv na zpracování výrobní 

zakázky. Pro tento případ tedy budu předpokládat, že všechny předešlé činnosti v pořádku 

proběhly a na řadě je uvolnění výrobní zakázky. Aby bylo možné skutečně zahájit výrobu, 

musí být výrobní zakázka uvolněna. Jinými slovy řečeno ke dni rozvrženého zahájení smí 

do výroby jít pouze jedna výrobní zakázka uvolněná ve správný čas. Dobu mezi otevřením 

zakázky a jejím uvolněním může podnik využít k různým přípravným činnostem. Poté 

následuje ruční uvolnění. Nepotřebuje-li podnik žádnou rezervu mezi otevřením a 

uvolněním, pak je možné zakázky uvolňovat automaticky. [Maassen, a další, 2007] 

SAL400 je rychloběžný postupový lis vyrobený firmou Schuller, schopný vyvinout tlak 

na nástroj až 400t. Dosahované rychlosti se v závislosti na velikosti výlisků pohybují mezi 

160-240 zdvihy za minutu. Stroj je využíván k lisování statorových a rotorových plechů (1 

pár / 1zdvih) za pomoci modulových postupových nástrojů. Nástroj se skládá z celkem 

čtyř modulů seřazených za sebe s roztečí jeden lisovací krok, tzn., že každý pár výlisků je 

vystřižen ve čtyřech krocích. Vstupním materiálem jsou svitky pásů plechu tl. 0,5 mm 

různé šíře o váze řádově 5t. Výstupem jsou již zmíněné statorové a rotorové plechy a 

odpad. Odpad padá do sklepa pod lis, odkud je za pomoci pásového dopravníku 

dopravován na korbu nákladního auta. Výlisky jsou automaticky zaskladňovány do plně 

automatického regálového zakladače.  

Výrobní zakázka pro SAL400 je uvolňována manuálně na základě rozvrženého termínu 

zahájení (MRP). Uvolnění provádí mistr Výroby a následně přistavuje k zakázce materiál, 

tzn., připraví vyskladňovací příkaz na konkrétní tonáž svitků plechu ze skladu svitků. 

Výrobní zakázku vytiskne, zařadí do pořadí zakázek a doručí na pracoviště SAL400, do 

skladu svitků podá e-mailem informaci o pořadí vychystávání svitků. Pracovníci skladu 

rozbalí svitky v určeném pořadí a dopraví je do zásobníku u pracoviště SAL400. 
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V okamžiku, kdy zakázka přijde na řadu, lisař seřídí stroj a nástroj a naloží příslušný 

svitek na odvíjecí zařízení. Před samotným spuštěním procesu lisování je nutné ještě 

zajistit automatické zaskladnění a potisk materiálovým číslem. Lisař musí načíst čárový 

kód ze zakázky do systému Terminal Connectoru (dále TC). TC zajišťuje automatické 

zaskladnění výlisků z lisu do skladu a také příslušné pohyby v modulu WM. Dále musí 

lisař navolit číslo materiálu na terminálu ovládajícím tiskárnu, která tiskne materiálové 

číslo na každý výlisek. Poté může lisař zahájit lisování. V průběhu lisování musí lisař 

dodržovat předepsaný technologický postup a kontrolovat výrobu podle kontrolního 

postupu. Tyto dokumenty jsou přístupné přes terminál PAPu. Po nalisování výrobní 

zakázky je nutné manuální uzavření zakázky mistrem, který zejména musí do zakázky 

vložit reálně spotřebovanou tonáž svitků a nalisovaný počet kusů. 

4.2.1 Průběh výrobní zakázky na SAL400 

Zde budu popisovat, jakým způsobem probíhá zpracování hypotetické VZ na pracovišti 

SAL400. Vstupní a výstupní materiál popisuji v předešlé kapitole. Na průchod zakázky 

výrobou má vliv několik osob a entit, které zde popíši: 

 MRP - Material Requirement Planning – nástroj SAP pro plánování materiálu 

 Plánovač – Pracovník výroby, kontroluje dostupnost materiálu, na hrubo plánuje 

zařazení VZ, stará se o několik nákladových středisek. Plánuje zakázky pro řádově 

desítky pracovišť 

 Mistr – zodpovídá za dané nákladové středisko, operátory, pracoviště, plánuje 

práci na řádově jednotkách pracovišť, sestavuje PTA, kontroluje průběh VZ na 

pracovištích 

 Skladník – přijímá a vydává materiál – účtuje materiál na sklad a na výrobní 

zakázky, naváží materiál na vstupní zóny pracovišť 

 Lisař – operátor pracoviště SAL400, obsluhuje a seřizuje pracoviště, kontroluje 

proces lisování, kontroluje a měří výstup – výlisky 

 Nástrojař – opravuje, brousí a jinak se stará o lisovací postupové nástroje, spolu 

s lisařem seřizuje lis a kontroluje výstup 
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 TC – Terminal Connector – zaskladňuje výlisky a účtuje mzdy – provádí zpětná 

hlášení, jde o aplikaci běžící na serveru, pracuje jako rozhraní mezi terminály 

z výroby a SAP R3 

Zmiňovaný průběh VZ popisuje Tabulka 3. 

Tabulka 3: Průběh výrobní zakázky na SAL400 

Pořadí Reálná operace Operace v SAP Provádí Dokumenty 

1 

Vznik plánované VZ: 
plánování vstupních 
materiálů, termíny 
zahájení a ukončení, 
přiřazení 
technologického 
postupu 

Vznik plánované VZ - 
PP SAP R3 

automaticky SAP R3 - 
noční MRP běh 

Plánovaná VZ 

2 

Hrubé plánování: - 
určení dne 
zpracování, porovnání 
s výrobními 
kapacitami 

Monitor kapacit - 
sledování -  
PP SAP R3 

Plánovač - PROD Plánovaná VZ 

3 

Jemné plánování: 
porovnání s "pevným" 
plánem montáže 
finálního motoru s 
5denním předstihem 

Posun rozvržených 
termínů - 
PP SAP R3 

Plánovač - PROD Plánovaná VZ 

4 

Otevření VZ 
Kontrola dostupnosti 
vstupního materiálu a 
kapacity, konečné 
určení výrobního 
pracoviště 

Otevření VZ - 
PP SAP R3 

Plánovač - PROD Otevřená VZ 

5 

Uvolnění VZ: 
Uvolnění vytištění, 
zařazení do PTA, 
vystavení skladového 
příkazu 

Uvolnění vytištění, 
zařazení do PTA, 
vystavení skladového 
příkazu na vstupní 
materiál - svitek - 
PP a WM SAP R3 

Mistr Uvolněná VZ, 
dostupnost nástrojů, 
PTA, skladový příkaz 

6 

Rozbalení vstupního 
materiálu, převoz 
materiálu na vstupní 
skladovou zónu 
pracoviště 

Skladové operace - 
výdej materiálu ze 
skladu, naúčtování 
materiálu na VZ -  
WM SAP R3 

Skladník Uvolněná VZ, PTA, 
skladový příkaz 
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7 

Seřízení pracoviště - 
výměna nástroje, 
změna programů, 
zavedení materiálu, 
načtení čísla VZ - 
terminál TC - sklad, 
načtení čísla VZ 
terminál tiskárny 

načtení čísla VZ - 
terminál TC - sklad 

Lisař + nástrojař PTA, Vytištěná VZ, 
Technologický postup, 
Technologický předpis 
popř. Typová operační 
karta 

8 

Lisování zkušebních 
výlisků, kontrola na 
optickém měřícím 
přístroji se záznamem 

  Lisař + nástrojař Vytištěná VZ, 
Technický výkres, 
Kontrolní postup 

9 

Lisování:při 
standardně 
probíhajícím lisování, 
dochází automaticky 
ke skládání výlisků na 
palety a automaticky 
jsou odváženy do RZ, 
kde jsou uloženy do 
určené buňky, s 
každou paletou je 
příslušný počet plechů 
zaskladněn do skladu 
WM1 a na VZ je 
naúčtována příslušná 
mzda 

Příjem na sklad, 
účtování mzdy na VZ -
WM a PP SAP R3 

TC + SAP R3 Uvolněná VZ 

10 

Lisování: 
při lisování je obsluha 
povinna dělat kontroly 
dle kontrolního 
postupu a pracovat 
dle technologického 
předpisu 

  Lisař Vytištěná VZ, 
Technický výkres, 
Kontrolní postup, 
Technologický 
předpis, Typová 
operační karta 

11 

Ukončení VZ: 
VZ je ukončena tehdy, 
když jsou zaskladněny 
všechny kusy dle VZ a 
jsou odvedeny 
všechna zpětná 
hlášení (naúčtována 
mzda) a naúčtován 
veškerý vstupní 
materiál 

Závěrečné zpětné 
hlášení, kontrola počtu 
zaskladněných kusů 

Mistr Uvolněná VZ 
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4.2.2 Data používaná u SAL400 

Operátor na pracovišti SAL400 přichází do styku s výrobní dokumentací, viz Tabulka 2 a 

Tabulka 3. Technologický předpis, Kontrolní postup a Typová operační karta jsou 

technické předpisy, které v současné době existují na pracovišti v řízené tištěné formě 

(jsou evidovány). Jedním z cílů této práce je poskytnout na zmíněném pracovišti přístup 

k těmto dokumentům v el. formě (PDF), uloženým na síťovém úložišti a mj. tak usnadnit 

řízení těchto dokumentů. Technický výkres je v opět v řízeném režimu v papírové formě 

na pracovišti. V budoucnu by měl mít operátor přístup k elektronické formě výkresu, 

uložené jako dokument výrobní zakázky (PDF). Plánovací tabuli (PTA – tabulka v PP 

SAP R3 s pořadím zakázek) má nyní operátor dostupnou pouze na telefonický dotaz u 

mistra, v cílovém stavu bude mít operátor možnost zobrazit si PTA přímo na pracovišti. 

Tabulku PTA zobrazuje Obrázek 13, kde horní část představuje zakázky zařazené do 

plánu a spodní část představuje zásobu práce, která ještě nebyla zařazena do časového 

plánu. 

 

Obrázek 13: Příklad PTA 
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Různá identifikační čísla, s jejichž pomocí operátor vyhledává např. dokumentaci, nebo je 

vkládá do obslužných terminálů (Obrázek 14), popisuje Tabulka 4. 

Tabulka 4: Identifikační čísla u SAL400  

Číslo Účel Popis Příklad 

číslo palety jednoznačná identifikace palety 10 míst 30000002354 

číslo zakázky jednoznačná identifikace VZ 8 míst, začíná vždy 9 91167945 

číslo 
pracoviště 

jednoznačná identifikace 
pracoviště 

8 míst, oddělených 
pomlčkou 53118-01 

číslo materiálu 
jednoznačná identifikace 
materiálu 14 míst 32257305679400 

osobní číslo 
jednoznačná identifikace 
operátora 8 míst, začíná vždy 8904 89049999 

Všechna tato čísla jsou dána a mají svůj původ v informačním systému SAP R3 a jsou 

základem řízení výroby i sledování nákladů na výrobu na pracovišti i v celém závodě. 

 

Obrázek 14: Obslužný terminál tiskárny 

Novou platformou, která je průběžně implementována cca od roku 2011, je PAP. Účelem 

PAP je dosažení bezpapírové výroby postupně na jednotlivých pracovištích. Při návrhu 

nového systému řízení dokumentace je nutné s touto platformou uvažovat. PAP má 
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v základním nastavení určité funkce, které jsou potřeba pro jakékoliv pracoviště v závodě. 

Pro implementaci u pracoviště lisu budou ale potřebné určité úpravy, jejichž účelem by 

mělo být propojení s dalšími systémy na pracovišti (TC, Logipark, tiskárna). PAP je 

aplikace běžící na mini PC u každého stroje připojené do sítě ethernet a zobrazující 

informace (dokumentace, tabulky ze SAP (Obrázek 15)) na dotykovém displeji, který 

zároveň slouží jako vstupní rozhraní pro operátory na pracovištích. 

 

Obrázek 15: Jedna z obrazovek PAP - technologická dokumentace  
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5 Návrh systému řízení výrobní dokumentace na 

pracovišti SAL400 

Nyní navrhnu systém řízení výrobní dokumentace na pracovišti SAL400. Mým cílem 

bude popsat řešení, které poskytne operátorovi i jeho okolí ergonomický a ucelený souhrn 

informací a ovládacích prvků na jednom místě. Návrh zpracuji v softwaru Enterprise 

Architect. Enterprise Architect firmy Sparx Systems je vizualizační a modelovací 

vývojářský systém, založený na UML. Tyto platforma podporuje návrh a vývoj 

softwarových systémů i modelování průmyslových procesů [Sparx Systems]. Je využíván 

nejen k modelování architektury systému, ale i k plné podpoře vývoje aplikací po celou 

dobu jejich životního cyklu. UML, Unified Modelling Language je v softwarovém 

inženýrství grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci 

programových systémů. UML nabízí standardní způsob zápisu jak návrhů systému včetně 

konceptuálních prvků jako jsou business procesy a systémové funkce, tak konkrétních 

prvků jako jsou příkazy programovacího jazyka, databázová schémata a znovupoužitelné 

programové komponenty. 

UML podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu programových 

systémů. UML neobsahuje způsob, jak se má používat, ani neobsahuje metodiku, jak 

analyzovat, specifikovat či navrhovat programové systémy. 

Standard UML definuje standardizační skupina Object Management Group (OMG) 

Pro přehlednost rozdělím celý systém do několika skupin, podle příslušných funkcí. Celý 

systém logicky musí vycházet ze stávajících systémů dostupných v závodě a musí 

samozřejmě stát co nejmenší náklady. Budu postupovat podobným způsobem, jak je 

uvedeno v [Gregory, a další, 2011], tedy nejprve zjistím funkční požadavky a pak 

přistoupím k jejich modelování. 

5.1 Hardwarové řešení 

Hardwarové řešení je dáno zaváděným systémem PAP, což znamená, že celý systém 

poběží na mini PC instalovaném u stroje, připojené do sítě ethernet, jako výstupní zařízení 
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bude sloužit dotykový displej, jako vstupy poslouží čtečky čárového kódu, popř. 

softwarová klávesnice na dotykovém displeji. Rozdílná oproti standardnímu PAP řešení 

bude právě obslužná aplikace. Ta musí být schopna komunikovat se dvěma terminály TC 

(dosud dva stacionární terminály GB200x, snímače Toyota DENSO a HELYOM 

TXCOM), které slouží jako rozhraní mezi strojem a WM v SAP R3, resp. tiskárnou, 

popisující výlisky kódem materiálu. 

5.2 Provozní funkce 

Tato podkapitola se zabývá prvky nezbytnými pro samotný provoz zařízení. Na počátku 

modelování jsem se zabýval zjištěním funkčních požadavků, viz Obrázek 16. 

 

Obrázek 16: Funkční požadavky 
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Po spuštění systému musí operátor zadat číslo pracoviště, na kterém pracuje a přihlásit se 

pod svým osobním číslem. Oprávnění k přístupu do systému udržuje administrátor. Před 

započetím výroby výlisků musí dále operátor zadat číslo výrobní zakázky. Systém pak 

musí odeslat číslo výrobní zakázky a číslo materiálu výlisku na terminál skladu a terminál 

tiskárny. Diagram případů užití, viz Obrázek 17. 

 

Obrázek 17: provozní funkce  
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Při lisování periferie lisu ukládá výlisky na palety opatřené RFID čipem až do výše 

nastavené na počitadlu. Po naplnění palety terminál skladu odesílá číslo palety z RFID 

čipu, počet kusů na paletě a materiálové číslo materiálu na paletě do TC. Tyto údaje jsou 

potřebné pro zaskladnění, které probíhá ve WM modulu SAP R3, který zpět poskytuje TC 

skladovací buňku určenou k uložení palety v RZ Logipark. Zaskladnění palety popisuje 

scénář - Obrázek 18. V případě poruchy stroje bude mít operátor možnost přímo na PAP 

ohlásit poruchu. Hlášení o poruše je dále standardně zpracováno v modulu PM SAP R3. 

 

Obrázek 18: Scénář zaskladnění palety 
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5.3 Funkce týkající se dokumentace 

Při práci na lise je nezbytné mít možnost nahlédnout do dokumentace pro kontrolu apod., 

tyto případy užití zobrazuje Obrázek 19. 

 

Obrázek 19: Funkce týkající se dokumentace  

Operátor si bude moci na základě čísla výrobní zakázky zobrazit technický výkres, 

technologický postup, typovou operační kartu a kontrolní postup. Všechny tyto 
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dokumenty jsou dostupné ve formátu .pdf a jsou uloženy jako dokumenty výrobní 

zakázky, tzn. každá výrobní zakázka má uloženu veškerou platnou dokumentaci ve verzi 

platné v době práce na dané výrobní zakázce. Prohlížení Technologického předpisu, viz 

scénář na Obrázek 20. 

 

Obrázek 20: Prohlížení technologického předpisu  

5.4 Funkce spojené se zásobou práce 
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Zde se budu zabývat podáváním informací týkající se zásoby práce. Nejen operátor – lisař 

potřebuje informaci o tom, na čem bude pracovat dále po současné výrobní zakázce. Mistr 

proto udržuje aktuální zásobu v tzv. plánovací tabuli (PTA), což není nic jiného, než 

tabulka v PP modulu SAP R3 (Obrázek 13). Aby mohl mistr plánovat zakázky, potřebuje 

informaci o stavu lisovacích nástrojů. Nástrojař tedy musí udržovat tabulku, podobnou 

jako je PTA, týkající se lisovacích nástrojů. 

 

Obrázek 21: Funkce týkající se zásoby práce  

Obrázek 21 ukazuje na příkladech užití, že informace o zásobě práce je užitečná i pro 

skladníka, který rozbaluje a přiváží svitky dynamoplechu k lisu. Postup při prohlížení 

zásoby práce ukazuje Obrázek 22. 
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Obrázek 22: Prohlížení PTA - zásoby práce 
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5.5 Návrh modifikace PAP 

Z předchozí analýzy (kapitoly 5.1 až 5.4) vyplývá, že zahájení výroby konkrétního 

materiálu na pracovišti SAL400 předchází několik plánovacích a přípravných operací, 

které ovlivňují celkem čtyři osoby v různých funkcích. Informace o těchto operacích 

putují různými komunikačními kanály (telefon, email, rozhovor). S implementací PAP se 

nabízí možnost všechny tyto informace propojit a zobrazit na jednom místě, základní 

funkcionalita PAP k tomu ale nestačí, PAP zatím není propojen s TC a systémem 

Logipark na dílně Lisovny a bude nutné zobrazit i informace o nástrojích a materiálu. 

Zobrazení informací o plánu (pořadí) VZ, připravenosti materiálu a nástrojů by mělo být 

pokud možno na jednom místě, stejně tak ze stejného místa by mělo být možné odeslat 

potřebné informace do obslužných terminálů lisu. Proto můj návrh spočívá v modifikaci 

zobrazení a funkčnosti PTA v PAP. Zobrazení PTA pro pracoviště lisu SAL400 bude 

obsahovat funkční tlačítka, indikující různé stavy týkající se přípravných operací, viz 

Obrázek 23. 

 

Obrázek 23: Návrh zobrazení PTA v PAP pro pracoviště lisu SAL400  

VZ, která bude plně připravena ke zpracování, bude zeleně zvýrazněna a lisař bude mít na 

první pohled přehled o připravenosti materiálů a nástrojů na zakázky přímo 
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v požadovaném pořadí, tak jak byly zařazeny mistrem do PTA. Bližší přehled o funkcích a 

stavech tlačítek přináší Tabulka 5. 

Tabulka 5: Funkce tlačítek v PTA 

Tlačítko 
STAV 1 STAV 2 Změnu 

stavu 
provádí 

Funkce 
tlačítka po 

aktivaci 

Podmínk
a změny 

stavu   
barva 

tlačítka 
  

barva 
tlačítka 

T 
materiál 
AND 
nástroj 
připraven 

ZELENÁ 

materiál 
OR 
nástroj 
nepřiprav
en 

ČERVENÁ 

PAP na 
základě 
vyhodnoce
ní stavu 
tlačítek N a 
M 

Odeslání 
informace 
(číslo VZ) 
do 
obslužných 
terminálů 
TC a 
tiskárny 

IF je 
materiál 
AND 
nástroj 
připraven 
nastav 
STAV 1, 
umožni 
aktivaci 

N nástroj 
připraven 

ZELENÁ 
nástroj 
nepřiprav
en 

ČERVENÁ 

nástrojař na 
základě 
připravenos
ti nástroje 

Nastavení 
STAV 1 po 
potvrzovací
m dialogu 

IF je 
nástroj 
připraven 
nastav 
STAV 1 

M materiál 
připraven 

ZELENÁ 
materiál 
nepřiprav
en 

ČERVENÁ 

skladník na 
základě 
připravenos
ti materiálu 

Nastavení 
STAV 1 po 
potvrzovací
m dialogu 

IF je 
materiál 
připraven 
nastav 
STAV 1 

Všechna tlačítka budou mít ve výchozím stavu u dané výrobní zakázky nastaven STAV 2. 

Tlačítko N bude indikovat připravenost nástroje, tuto informaci bude do systému dodávat 

nástrojař aktivací tlačítka N. Tlačítko M je v návrhu k indikaci připravenosti materiálu, 

změnu stavu tohoto tlačítka zajišťuje skladník aktivací tlačítka M. Tlačítko T bude možné 

aktivovat pouze při potvrzené disponibilitě materiálu i nástroje. Funkčnost tlačítka T 

spočívá v odeslání informací (číslo VZ) na obslužné terminály.  

Jednou z výhod tohoto řešení je i možnost zobrazení stejné PTA i na pracovištích skladu a 

nástrojařů a také mistra, který sestavuje PTA. 
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6 Ověření funkčnosti a účelnosti navrhovaného řešení 

Navrhované řešení ovlivňuje výrobní operace a účetní operace s VZ zejména v případech, 

které souhrnně popisuje Tabulka 3 v řádcích 7 až 10. Vzhledem k popisu návrhu 

v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je jasné, že nový návrh obsahuje stejné 

unkcionality jako popsané současné řešení. Hlavním rozdílem je zjednodušení a zrychlení 

obslužných procesů lisu. Ke zlepšení dochází i v ostatních činnostech a i ve vztahu k okolí 

výrobního zařízení. Toto zlepšení spočívá především ve zjednodušení komunikace a 

přehlednosti poskytovaných informací, ale i snížení rizika vzniku lidské chyby, např. při 

přepisování informací ze SAP do emailu a naopak. Tato vylepšení jsou však jen obtížně 

vyčíslitelná a v případě výpočtu by byly výsledky bezpochyby zatíženy i subjektivní 

chybou účastníků procesu, kteří by pro tento výpočet dodávali údaje. 

K vyčíslení konkrétní úspory operačního času lisaře nyní popíši postup (Tabulka 6), při 

kterém operátor zadává údaje do terminálů, a porovnám jej s navrhovaným postupem. 

Tabulka 6: Popis obslužných operací  

Operace 

současná operace navrhovaná operace 

popis současný 
stav 

Možné chyby 
čas 
(s) 

popis navrhovaný 
stav 

Popis možné 
chyby 

čas 
(s) 

načtení 
čísla VZ 

do 
terminál

u lisu 

Operátor vybere 
jednu z 

vytištěných 
výrobních zakázek 
nacházejících se v 

zásobníku na 
pracovišti, na 

terminálu tlačítkem 
navolí kód 

transakce č. 360 
(automatický 
provoz lisu), 

čtečkou čárového 
kódu naskenuje 

čárový kód 
natištěný na VZ a 
vloží tím číslo VZ 

jako parametr 
zvolené transakce. 

Soubor VZ v 
zásobníku je 
seřazen dle 

požadovanéh
o pořadí, 
nicméně 
hrozí zde 

riziko výběru 
jiné než 

požadované 
VZ, tato 

potenciální 
chyba je 
výrazně 

ovlivněna 
lidským 
faktorem 

7 

Operátor vybere 
první zakázku v 

pořadí zobrazeném 
v plánovací tabuli 

přístupné přes PAP 
a označí ji 

zmáčknutím tlačítka 
u čísla VZ ke 
zpracování v 

automatickém 
režimu. Číslo VZ 

automaticky předáno 
terminálu tiskárny 

Možnost vzniklé 
chyby na 
pracovišti 
operátora 

redukována na 
minimum. Chyba 

ovšem může 
vzniknout při 

sestavování PTA 
plánovačem/ 

mistrem 

6 
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Načtení 
čísla VZ 

do 
terminál

u 
tiskárny 

Operátor odchází 
na druhou stranu 

lisu, kde je 
umístěna tiskárna 

a její terminál, 
vzdálenost je 28 

kroků, na 
terminálu ručně na 
číselné klávesnici 
navolí 8-místné 

číslo VZ a vrací se 
zpět na stanoviště. 

Operátor se 
při ručním 
zadávání 

čísla zakázky 
může splést v 

čísle, toto 
může v 

konečném 
důsledku ke 

špatné 
identifikaci 
materiálu 

37 

V navrhovaném 
procesu je informace 

terminálu tiskárny 
předávána 

automaticky 

potenciální chyby 
zcela eliminovány 

0 

Tabulka 6 ukazuje, že úspora času je cca 38s z operačního času lisaře na počátku výroby 

jednoho materiálu, tzn. při každém jednotlivém seřízení – přípravě stroje na lisování 

jednoho konkrétního materiálu. Pro vyhodnocení úspory za určité období budu tedy 

potřebovat četnosti seřízení za určité období. Siemens Frenštát udržuje mnohé statistiky, 

mj. i četnosti seřízení na jednotlivých pracovištích, část zmíněné statistiky jsem použil pro 

sestavení Tabulka 7. 

Tabulka 7: Četnost seřízení na pracovišti SAL400 od počátku roku 2013  

č. 
pracoviště 

název pracoviště leden 13 únor 13 
březen 

13 
průměr / 
 měsíc 

53118-01 lis Schuler SAL 400-2,8 74 68 73 72 

Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že potenciální úspora času pro průměrný počet seřízení 

za 1 měsíc je 2736 s za měsíc, což odpovídá 45,6 minut za měsíc. 

Výpočet ukazuje, že povaha navrhovaného řešení vykazuje hlavně zlepšení ve 

zjednodušení obslužných činností lisu a zamezení vzniku lidských chyb. Úspora 

operačních časů není příliš významná. 
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7 Závěr 

V rámci diplomové práce jsem popsal organizační strukturu podniku Siemens s. r. o, o. z. 

Frenštát, zejména jsem se zaměřil na oblast výroby a popsal jsem výrobní proces. 

Zajímalo mě využití informačních systémů při výrobě elektromotorů, hlouběji jsem se 

zabýval informačním systémem SAP R3. V návaznosti na získané informace jsem popsal 

jaké informace a dokumenty jsou potřebné z obecného hlediska na všech pracovištích a 

také jakým způsobem jsou prezentovány. Ukazuje se, že závod Frenštát je na přechodu od 

plně „papírové“ výroby k plně „bezpapírové“ výrobě. Mnoho informací je dostupných až 

na pracovištích v elektronické formě, další jsou stále v papírové formě. Toto je důsledek 

postupného zavádění informačních technologií v různých částech SCM i PLM procesů, 

firma postupně investuje do moderních technologií. Tento postup s sebou přináší také 

stav, kdy je na jednom pracovišti potřeba pro správný chod zařízení obsluhovat terminály 

až tří různých obslužných systémů, do jisté míry na sobě nezávislých a stále při tom 

používat papírovou dokumentaci. V takových případech přirozeně roste riziko vzniku 

lidské chyby a také se zvyšují požadavky na kvalifikaci a pozornost obsluhy. 

Jak ukazuje popis konkrétního pracoviště v kapitole 4.2, bylo žádoucí určitým způsobem 

sjednotit systém informací a dokumentace na pracovišti SAL400. V další práci jsem se 

zaměřil na potřebu a prezentaci informací, jako například pořadí zakázek v PTA (Obrázek 

13), tam kde jsou potřeba, zautomatizování načítání různých informací do obslužných 

terminálů a poskytnutí ergonomického a uceleného souhrnu informací i ovládacích prvků 

na jednom místě obsluze. V podstatě šlo o propojení různých používaných systémů a 

nástrojů na jednom místě,  uživatelsky přívětivým způsobem. Pro pracoviště SAL400 

jsem navrhl modely případů užití, které zajišťují výše uvedené.  

V kapitole 5.5 popisovaný návrh úprav systému přinesl co do funkčnosti předpokládaný 

efekt, nicméně v tuto chvíli bylo ověřováním funkčnosti zjištěna úspora operačních časů 

při seřizování strojů ve výši 45,6 minut měsíčně (kapitola 6), která nezajišťuje návratnost 

investice tak, jak vyžadují interní směrnice závodu týkající se manažerského rozhodnutí o 

realizaci projektu. 
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Přínosy grafického zobrazování dat obsluze strojů na jejich pracovišti jsou prokázány 

zjednodušením komunikace a přehlednosti poskytovaných informací a také omezením 

možného vlivu lidských chyb na procesy týkající se lisování plechů na pracovišti SAL400. 

Platforma PAP, v současné době zaváděná v závodě Frenštát, se jeví jako velmi vhodná 

k přechodu k „bezpapírové“ výrobě a má práce ukazuje, že nabízí mnohem větší efekt a 

přínos, pokud je modifikována a přizpůsobena konkrétnímu pracovišti. 

Dá se očekávat, že se systém PAP bude dále rozvíjet a budou rozšiřovány jeho 

funkcionality, např. směrem k systému pro sledování prostojů (součást TPM), 

umožňujícímu bezobslužné vyhodnocení efektivity zařízení, které se doposud zpracovává 

ručně. Proto i když tento návrh na změnu systému řízení dokumentace na pracovišti 

SAL400 nebude pro nízkou ekonomickou návratnost ihned realizován, je pravděpodobné, 

že se dříve či později objeví další požadavky na modifikace platformy PAP a všechny tyto 

návrhy pak mohou, v případě jejich sloučení, zvýšit nebo i znásobit ekonomickou 

návratnost a umožnit tak jejich realizaci. 
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Příloha A - Historie závodů Siemens na výrobu elektrických 

motorů v České republice. 

Důležité okamžiky z historie o. z. Frenštát: 

1946 - Dne 15. 12. založen MEZ Frenštát jako Závod 05 národního podniku MEZ 

(Moravské elektrotechnické závody). 

1947 - Dne 15. 2. expedován první motor nakrátko. 

1950 - 1954 - Vznik samostatného podniku s označením MEZ Frenštát, národní podnik. 

Rozšíření výrobního programu o generátory, jeřábové kroužkové motory, nevýbušné 

elektromotory a pračkové elektromotory.  

1958 - Začlenění MEZ Frenštát do sdružení podniku ZSE (Závody silnoproudé 

elektrotechniky) Praha.  

1963-1964 - Zastavení výroby pračkových elektromotorů a generátorů. 

1973-1979 - Zahájení výroby indukčních spojek, elektromechanických regulátorů pro 

generátory, speciálních elektromotorů a statických měničů kmitočtů. 

1981 - Vznik koncernu ZSE Praha a koncernového podniku MEZ Frenštát. 

1986 - Zahájení výroby elektroniky pro automobily pro osobní vozidla Škoda a pro 

nákladní automobily TATRA. 

1988 - Vznik kombinátního podniku ZSE Praha. 

1990 - K 1. 7. vznik samostatného státního podniku MEZ Frenštát. Ukončení výroby 

indukčních spojek. 

1993 - Ke dni 13. 8. udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 

9001:1994 závodu firmou LRQA. 

1994 - Dne 1. 6. schválena vládou ČR privatizace motorářských aktivit s. p. MEZ 

Mohelnice a s. p. MEZ Frenštát, a to formou přímého prodeje majetku firmě Siemens. 
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Od 1. 10. MEZ Frenštát součástí Siemens Elektromotory s.r.o. Praha a začlenění do 

obchodního pole ASI 1N (Nízkonapěťové motory). 

1996 - 1997 - Přemístění sídla Siemens Elektromotory s.r.o. z Prahy do Mohelnice. 

Převody výrob elektromotorů mezi závody Frenštát, Mohelnice, Drásov a Norimberk. 

1998 - Ke dni 1. 4. vytvoření obchodní oblasti A&D SD. Ukončení výroby elektroniky. 

1998 – 2002 - Vývoj a zavedení nové řady motorů 1LG4/6. Ke dni 13. 8. 2002 udělení 

certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2000 obchodní oblasti 

A&D SD (závodům Erlangen, Bad Neustadt, Mohelnice, Frenštát, Congleton) firmou 

DQS GmbH. 

2004 - Zahájena realizace projektu Growth 2008 ke zdvojnásobení výrobních kapacit a ke 

zlepšení interních procesů. 

2006 - Ke dni 11. 8. udělení certifikátu systému environmentálního managementu dle 

normy EN ISO 14001:2005 společnosti Siemens Elektromotory s.r.o. (závodům Frenštát a 

Mohelnice) firmou DQS GmbH. 

2008 - Převod výroby motorů osové výšky 180 do závodu Mohelnice. 

2009 - Spuštěn vývoj motorů nové řady 1LE1. 

2010 - Ke dni 1. 1. zánik obchodní oblasti I DT SD, závod Frenštát začleněn do obchodní 

oblasti I DT LD. Ke dni 1. 10. zánik společnosti Siemens Elektromotory s.r.o., začlenění 

závodu Frenštát jako odštěpného závodu do společnosti Siemens s. r. o. 
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Důležité okamžiky z historie o. z. Drásov: 

1912  - Založení závodu na zemědělské stroje 

1918 – 1923 - Opravy elektromotorů značky Brown, Boveri & Cie.  

1923 – 1938  - Počátek a stálé zvyšování výroby motorů, postupně přechod závodu pod 

BBC  

1947 - Zestátnění závodu  

1950 - Začlenění do sdružení MEZ jako pobočky 

1990 - Samostatný závod v rámci koncernu ZSE  

1994 - Koupeno firmou SIEMENS 

1996 - Začleněno do obchodní oblasti Large Drives (A&D LD), předání výroby 

nízkonapěťových motorů do závodu ve Frenštátě  

1997 - Zahájení konstrukce nízkonapěťových generátorů  

2000 - Výroba nízkonapěťových a vysokonapěťových generátorů od 20 kVA do 3000 

kVA 

2001 - Založení SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o.  

2004 - Výroba nízkonapěťových a vysokonapěťových generátorů od 3000 kVA do 4500 

kVA 

2005 - Výroba vysokonapěťových generátorů od 7000 kVA do 10600 kVA 

2006 - Změna názvu na Siemens Electric Machines s.r.o.  

2007 - Výroba asynchronních a synchronních motorů od 2000 kW do 18000 kW 
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Důležité okamžiky z historie o. z. Mohelnice: 

1904 - Dne 30. 9. založení nové společnosti Ludwig Doczekal & Comp. – podnik pro 

výrobu elektrických zařízení se sídlem v Mohelnici. 

1904-1906 - Postavení prvních objektů. 

1913 - Změna statutu firmy na veřejnou obchodní společnost – Společnost pro výrobu 

elektrického a strojního zařízení Gustav Brass a dr. Rudolf Doczekal se sídlem v 

Mohelnici. 

1923 - Vytvoření nové akciové společnosti EMAG – Elektrizitäts- und Maschinenbau 

Aktien Gesellschaft. 

1924 - Uzavření smlouvy o vzájemném společenství se společností Siemens. 

1926 - Ke dni 21. 12. vznik nové akciové společnosti Siemens Elektrotechnika fúzí 

Elektrotechnické a strojírenské a.s. v Mohelnici a Siemens & Co., komanditní společnost, 

v Praze. 

1939 - Začlenění mohelnické továrny do koncernu Siemens – Schuckertwerke AG. 

Modernizace a specializace výroby elektromotorů. 

1945 - Výnosem ministerstva postavení závodu pod národní správu Siemens – 

Schuckertových závodů se sídlem v Praze. Vznik značky MEZ. 

1950 - Osamostatnění závodu na n. p. MEZ Mohelnice se sídlem v Mohelnici. 

1960 - Rozšíření výrobního programu o výrobu elektromotorů jednotné řady AF. 

1980 - Zahájení výstavby v rámci projektu Výstavby a rekonstrukce MEZ Mohelnice – 

integrace RVHP v asynchronních elektromotorech. 

1981 - Vznik koncernového podniku MEZ Mohelnice a začlenění do koncernu ZSE 

Praha.  

1988 - Vznik kombinátního podniku ZSE Praha. 
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1990 - Ke dni 1. 7. vznik samostatného státního podniku MEZ Mohelnice. Slavnostní 

otevření nové slévárny. 

1994 - Dne 1. 6. schválena vládou ČR privatizace motorářských aktivit s. p. MEZ 

Mohelnice a s. p. MEZ Frenštát, a to formou přímého prodeje majetku firmě Siemens. 

Od 1. 10. MEZ Frenštát součástí Siemens Elektromotory s.r.o. Praha začlenění do 

obchodního pole ASI 1N (Nízkonapěťové motory). 

1995 - Ke dni 22. 9. udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 

9001:1994 závodu firmou LRQA. 

1996-1999 - Přemístění sídla Siemens Elektromotory s.r.o. z Prahy do Mohelnice. 

Převody výrob elektromotorů mezi závody Frenštát, Mohelnice a Bad Neustadt. Rozšíření 

výroby elektromotorů v Mohelnici, vývoj a zavedení nové řady motorů 1LA5/7. Ke dni 1. 

4. 1998 vytvoření obchodní oblasti A&D SD. 

2001 - Zahájení projektu „Koncepce výroby elektromotorů v Evropě“. 

2002 - Otevření logistického centra firmy GEIS v Mohelnici. Ke dni 13. 8. udělení 

certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2000 obchodní oblasti 

A&D SD (závodům Erlangen, Bad Neustadt, Mohelnice, Frenštát, Congleton) firmou 

DQS GmbH. 

2004 - Dokončení projektu „Koncepce výroby elektromotorů v Evropě“, 

„Produktzuordnung“ mezi Mohelnicí a Bad Neustadtem. 

2006 - Ke dni 11. 8. udělení certifikátu systému environmentálního managementu dle 

normy EN ISO 14001:2005 společnosti Siemens Elektromotory s.r.o. (závodům 

Mohelnice a Frenštát) firmou DQS GmbH. 

2008 - Převod výroby motorů osové výšky 180 ze závodu Frenštát. 

2010 - Ke dni 1. 1. zánik obchodní oblasti I DT SD, závod Mohelnice začleněn do 

obchodní oblasti I DT LD. 
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Ke dni 1. 10. zánik společnosti Siemens Elektromotory s.r.o., začlenění závodu Mohelnice 

jako odštěpného závodu do společnosti Siemens, s. r. o. 

 


