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ANOTACE 

Teorie omezení uchvacuje svou jednoduchostí a logikou na sebe navazujících kroků. Dále popírá 

obecně uznávaný fakt, že složité problémy musí mít i složitá řešení. S pomocí Teorie omezení lze 

řešit i zdánlivě neřešitelné problémy jednoduše. Kouzlo Teorie omezení spočívá v netradičním 

pohledu na problémy a v řešeních, která překvapí svou jednoduchostí s využitím selského 

rozumu.  

Cílem disertační práce bylo vytvořit metodiku pro aplikaci nástrojů Teorie omezení ve slévárenské 

výrobě, která umožní zefektivnit výrobní proces s následným zvýšením průtoku a zvýšením 

konkurenceschopnosti sléváren. Tento globální cíl byl konkretizován následujícími dílčími cíli: 

1. Formulovat předpoklady pro účinné uplatnění Teorie omezení v oblasti plánování a 

řízení slévárenské výroby, definovat problémy v této oblasti a navrhnout možnosti 

jejich odstranění. 

2. Vytvořit systematický postup pro identifikaci a zvýšení výkonu kapacitních úzkých míst 

ve slévárenské výrobě bez nutnosti investic do výrobního zařízení. 

3. Verifikovat navrhnuté postupy formou případové studie.  

 

Navrhnutá metodika pro aplikaci nástrojů Teorie omezení v oblasti plánování a řízení slévárenské 

výroby odhaluje možné příčiny problému dnešních sléváren a nabízí řešení k jejich odstranění. 

Aby došlo k navýšení výkonu celého výrobního procesu, není nutné najímat další pracovníky nebo 

investovat do dalšího strojního vybavení, nebo přistavovat nové haly. Takové řešení je finančně 

velice náročné. Zvýšit výkon slévárenské výroby jde řádově o desítky procent se stávajícími 

pracovníky a se stávajícím strojním vybavením. Názorná demonstrace navrhnutých postupů 

formou případové studie verifikuje a potvrzuje tyto závěry. U zkoumaného subjektu došlo při 

zachování provozních nákladů k 10% navýšení výstupu a ziskovosti za pouhé tři měsíce od přijetí 

doporučovaných opatření. Jakmile si vedení a zaměstnanci osvojí změnu myšlení a novou 

koncepci plánování a řízení výroby budou přínosy implementace Teorie omezení ještě výraznější. 

Implementace Teorie omezení do podnikových procesů funguje tak dobře a efektivně, protože 

se najednou nezaměřuje na zlepšování celé organizace, ale jen na místo, které je největší 

"brzdou". Úsilí o zlepšení se tedy nerozmělňuje do mnoha směrů, ale je zacíleno tam, kde je 

nejúčinnější. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Teorie omezení, plánování a řízení výroby, výrobní kapacita, úzké místo, pět kroků k neustálému 

zlepšování. 
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ANNOTATION 

Theory of Constraints impresses with its simplicity and logic of the successive steps.  

Furthermore, denies generally recognized fact that complex problems must also have complex 

solutions.  Using the Theory of constraints can solve seemingly unsolvable problems easily.  The 

magic of the Theory of constraints is in an unusual perspective on problems and solutions that 

surprise with its simplicity of using common sense. 

The main objective of thesis was to design a methodology for the application of tools Theory of 

constraints in the area of planning and scheduling in foundry production, allowing more efficient 

production process, resulting in increased throughput and increasing the competitiveness of the 

foundries. This global objective was specified by following sub- objectives: 

1. Formulate the conditions for the effective application of the Theory of Constraints in 

the area of planning and scheduling in foundry production, define problems in this 

area and suggest ways of eliminating them.   

2. Design a systematic process for identifying and increasing performance capacity 

bottlenecks in foundry production without having to invest in production equipment.   

3. Verify the proposed methods in the form of case studies.   

The proposed methodology for the application of tools of the Theory of constraints in the area 

in planning and scheduling in foundry production reveals possible problems of today's foundries 

and offers solutions to eliminate them.  In order to increase the performance of the entire 

production process, there is not necessary to hire more workers or invest in additional 

machinery, or spread in the new hall.  This solution is very expensive.  To improve performance 

foundry production is of the order of tens of percent with existing staff and existing machinery.  

Demonstrates procedures proposed by case study verifies and confirms these conclusion.  In this 

particular case was the subject while keeping operational costs to a 10 % increase in output and 

profitability in just three months of acceptance of the recommended measures.  Once will 

management and employees of absorb a new way of thinking and a new concept of production 

system, the contributions of implementation of Theory of constraints will be more considerable. 

Implementation of the Theory of Constraints to practise works so well and effectively, because it 

is focused not on improving the entire organization, but only to a place which is system "brake".  

Focusing on everything is synonymous with not focusing on anything. 

KEYWORDS:  

Theory of constraints, production planning and scheduling, production capacity, bottleneck, five 

focusing steps for ongoing improvement. 
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1  ÚVOD  

1.1  Předmět práce  

Práce je zaměřena na problematiku plánování a řízení slévárenské výroby a řešení logistiky výroby 

využitím principů a metod Teorie omezení. 

Navrhnutá metodika k identifikaci a řízení úzkých míst spolu s případovou studií poskytnou návod 

k implementaci principů a metod Teorie omezení, který bude mít obecné využití v rámci oboru 

slévárenství s možností pružné aplikovatelnosti na specifika jednotlivých podniků. 

1.2  Cí l  práce  

Disertační práce by měla směřovat k hlavnímu cíli a tím je: Vytvořit metodiku pro aplikaci 

nástrojů Teorie omezení ve slévárenské výrobě, která umožní zefektivnit výrobní proces 

s následným zvýšením průtoku a zvýšením konkurenceschopnosti sléváren. Tento globální cíl je 

konkretizován následujícími dílčími cíli: 

1. Formulovat předpoklady pro účinné uplatnění Teorie omezení v oblasti plánování a 

řízení slévárenské výroby, definovat problémy v této oblasti a navrhnout možnosti 

jejich odstranění. 

2. Vytvořit systematický postup pro identifikaci a zvýšení výkonu kapacitních úzkých míst 

ve slévárenské výrobě bez nutnosti investic do výrobního zařízení. 

3. Verifikovat navrhnuté postupy formou případové studie.  

 

2  TEORETICKÁ VÝCHODICK A A POZNÁNÍ V  OBLASTI 
PLÁNOVÁNÍ A Ř ÍZENÍ VÝROBY   

2.1  Základní  pojmy v  oblast i  plánování  a  ř ízení  výroby  

Výroba  

Ekonomická teorie tvrdí, že každá činnost, která tvoří hodnotu, je výrobou. Výraz „výroba“ potom 

zahrnuje všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním výrobků a služeb, tj. statků pro 

konečného spotřebitele [43]. 

Bod zvratu (Break Even Point)  

Bod zvratu (anglicky Break Even Point) je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká 

žádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům.  

Při rozhodování je pro manažery bod zvratu velmi důležitý, protože po jeho dosažení vzniká zisk, 

který při neměnné ceně a proporcionálních nákladech roste – čím více se vyrábí, tím vzniká větší 

zisk. Předpokladem je samozřejmě prodej všech vyrobených výrobků. 
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Materiálový tok ve slévárenské výrobě  

Viz obrázek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Materiálový tok ve slévárenské výrobě 

Výrobní  kapacita  

Výrobní kapacita je schopnost stroje, zařízení, organizační jednotky, nebo podniku dosáhnout za 

určité období maximálního objemu výkonů při optimálních podmínkách za jednotku času [48]. 

Obecně lze výrobní kapacitu vyjádřit jako výsledek jejího výkonu a doby, po kterou je v činnosti. 

Produktivita  

Produktivita je vyjádřením efektivnosti, s jakou jsou výrobní zdroje využívány ve výrobě. Úroveň 

produktivity je určena poměrem množství produkce k objemu určitých vstupů za určité období 

při požadované kvalitě [26]. 

Zásoby  

Zásoby představují další významnou složku materiálového toku. Řídit zásoby výrobního podniku 

tedy musí sledovat dva hlavní cíle – mít dostatečné zásoby, aby nevzniklo riziko ohrožení 

plynulosti materiálového toku výrobou a zároveň mít vázané finanční prostředky v zásobách co 

nejnižší. 
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2.2  Systémy pro plánování  a  ř ízení  výroby  

V současné době jsou mezi podniky rozšířené následující koncepty plánování a řízení výroby: 

 systémy MRP – MRP I., MRP II. a ERP, 

 systém OPT, 

 koncepce Just-in-Time, 

 systém Kanban, 

 systém BOA, 

 systémy APS. 

2.3  Teorie  omezení  a  je j í  pr incipy   

Teorie omezení vznikla v roce 1979 [50] jako prozaický výsledek přátelské pomoci mezi autorem 

teorie omezení (TOC) Eliyahu M. Goldrattem a majitelem podniku na výrobu klecí pro drůbež 

[31]. Goldratt, vlastním povoláním fyzik, aplikoval na problém svého přítele striktně logické 

zásady vědeckého přístupu, který každodenně uplatňoval ve svém pracovním životě. Ve svém 

řešení dal tak vzniknout zcela nové teorii, která staví na přísných logických zásadách, systémovém 

přístupu a tzv. selském rozumu (common sense). 

Cíl  systému  

Cíl hraje v TOC velmi důležitou roli, jelikož se od jeho stanovení odvíjí prostředky, kterými je 

dosahován. Goldratt ve své knize The Goal [15] se pomocí hlavní postavy Alexe snaží identifikovat 

hlavní cíl podniku. Ve svých úvahách zpochybňuje příklady cílů jako je produkce výrobků, 

zaměstnání, kvalita, efektivita, technologie nebo odbyt. Výsledkem jeho snažení je identifikace 

obecného cíle podniku, kterým je vydělávání peněz, a to jak nyní, tak i v budoucnu [13].  

Úzké místo  

Úzké místo (Bottleneck) = omezení, které snižuje výkon celého systému. Většinou se jedná o 

pracoviště, které je kapacitně nejméně výkonné a brzdí tedy plynulost materiálového toku 

výrobou. Úzké místo může být ale i vně podniku – kdekoliv v dodavatelském nebo odběratelském 

řetězci, úzkým místem může být i samotná poptávka. 

Termín bottleneck (hrdlo lahve) je převzat z metafory: „Zásoby jsou voda“. Množství výstupu 

z podniku je stejně jako voda vytékající z lahve limitováno šířkou výstupního otvoru—tedy hrdlem 

lahve (bottleneck). Rozšířením hrdla lze zvýšit množství vytékané vody o různou frekvenci [33]. 

Ukazatele TOC 

 průtok (Throughput), 

 zásoby (Inventory), 

 výrobní náklady (Operating Expense). 
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Nástroje TOC  

Pět kroků k neustálému zlepšování (Five Focusing Steps for Ongoing Improvement): 

1. Najdi omezení systému (úzké místo).  

2. Rozhodni, jak ho lépe využít.  

3. Podřiď vše ostatní provedenému rozhodnutí.  

4. Pozvednutí omezení.  

5. Je-li úzké místo odstraněno, cyklus se opakuje návratem ke kroku č. 1. 

Systém Drum-Buffer-Rope (Buben-Zásobník-Lano) 

Tento nástroj je provázán s prvními třemi Goldrattovými kroky neustálého zlepšování. Drum 

představuje úzké místo, které udává jako buben tempo celému výrobnímu procesu. Zásobník 

(Buffer) potom tvoří ochranu bubnu (úzkého místa) před kolísáním materiálového toku na 

předchozích výrobních zdrojích. Lano (Rope) potom slouží jako vodítko pro uvolňování materiálu 

do výroby, aby nevznikaly zbytečně velké zásoby rozpracované výroby. 

Proces vyvozování (The Thinking process) 

Neustálé zlepšování výrobního procesu postupně vede k přesunutí omezení do oblasti 

podnikových pravidel a ustálených zvyklostí. Pro dosažení inovativního zlepšení je nezbytné najít 

odpovědi na tři základní otázky [33]: 

 Co změnit? (What to change?) 

 Na co to změnit? (What to change to?) 

 Jak změnu provést? (Haw to change?) 

3  METODICKÁ VÝCHODISKA  

3.1  Vědecké přístupy  

Operační  výzkum  

Operační výzkum využívá metody jiných oborů – matematické statistiky, fyziky, ekonomie, 

psychologie i technických věd. Stále častěji se tyto metody uplatňují při implementaci 

matematického modelování v oblasti plánování a řízení výroby. Příkladem takových aplikací 

mohou být modely pro sestavování operativního rozvrhu činností a operací, optimalizaci 

výrobního programu nebo analýzu dostupnosti a stupně využití výrobních kapacit. 

Heurist ický přístup  

Heuristický přístup se zpravidla volí tam, kde klasické modely nevedou k úspěšnému využití, nebo 

jejich využití nebude vzhledem ke specifické povaze řešeného problému vůbec možné. Jako 

příklad heuristického algoritmu může sloužit algoritmus uvedený v návrhu metodiky pro aplikaci 

nástrojů TOC v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby v praktické části.  
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Dynamická simulace a modelování  

Modelování a simulace pomáhají při studiu systémů. Uplatňují se zejména tam, kde je skutečné 

vyzkoušení systému náročné a přináší značné ztráty. Metoda má význam zejména při zjišťování 

účinků různých rozhodnutí a přijatých opatření týkajících se změn ve vytížení kapacit, změn 

v prioritách zakázek, objednávek atd. [43]. Dynamická simulace byla využita při modelování 

chování zakázkové náplně po přijetí opatření, které ovlivnily vytížení podnikových kapacit, 

navrhnutých v rámci případové studie.  

Případová studie  

Podle [8] je případová studie „výzkumnou strategií, která se zaměřuje na porozumění dynamice, 

jež je prezentovaná na jednom souboru“. Případové studie vychází z předpokladu, že důkladné 

prozkoumání jednoho případu napomůže porozumění případům podobným. Součástí praktické 

části práce je instrumentální případová studie, která verifikuje navrhnutou metodiku na 

konkrétním případu slévárny litin. Prověřuje tak navrhnuté postupy a poskytuje praktický návod 

k řešení problémů v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby obecně. 

3.2  Apl ikované nástroje  TOC  

Celý návrh metodiky pro aplikaci nástrojů TOC v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby se 

opírá o nástroje, zabývající se fyzickým omezením ve výrobě. Jedná se o Pět kroků k neustálému 

zlepšování a systém plánování Drum-Buffer-Rope. 

3.3  Graf ické  modely  

Harmonogram 

Pro řízení procesů a projektů jsou velmi často používány harmonogramy. Ukázka aplikace 

harmonogramu je uvedena v případové studii při ukázce naplněnosti zásobníku na začátku 

pracovního týdne. 

HIPO diagramy 

HIPO diagram (H diagram a IPO digram) je nástroj pro plánování a dokumentaci procesů nebo 

počítačových programů. HIPO diagram se skládá z hierarchického grafu (H-diagramu), který 

graficky reprezentuje hierarchickou strukturu procesů a sadu IPO diagramů (Input-Process-

Output), které popisují vstupy, výstupy a procesy, prováděné v jednotlivých polích uvedených na 

hierarchickém grafu. Aplikace HIPO diagramů je součástí návrhu metodiky v praktické části.  

Postupový (vývojový) diagram  

Postupový diagram zobrazuje posloupnost jednotlivých operací daného procesu včetně 

kontrolních a rozhodovacích činností. Má jeden začátek a jeden konec. Zobrazuje strukturu a 

sekvenci aktivit, které jsou v diagramu vyjádřené operačními bloky. Postupový diagram byl použit 

v návrhu metodiky pro aplikaci nástrojů TOC pro zobrazení procesů v rámci dílčích IPO diagramů.  
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4  NÁVRH METODIKY PRO A PLIKACI NÁ STROJŮ 
TEORIE OMEZENÍ V  OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 
SLÉVÁRENSKÉ VÝROBY  

Aplikaci nástrojů TOC přehledně shrnuje následující H – diagram, znázorněný na obrázku 2. 

 

Obr. 2 Použití nástrojů TOC ke splnění definovaného cíle  

Podrobné schéma návrhu metodiky je znázorněno na obrázku 3. 
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Obr. 3 Schéma návrhu metodiky k aplikaci nástrojů TOC v oblasti řízení a plánování slévárenské 
výroby 
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4.1  Identi f ikace  omezení  

Systémové omezení (úzké místo) ohraničuje materiálový tok a vytížení výrobních kapacit. Pro 

plánování a řízení výroby podle TOC je nejprve nutné omezení nalézt. Proces identifikace je 

znázorněn na obrázku 4. Identifikaci systémového omezení lze provést: 

 pozorováním, 

 kapacitními propočty, 

 simulací. 

V dobře řízených podnicích se zásoby rozpracovanosti kumulují před úzkým místem, v hůře 

řízených podnicích se povalují všude a identifikace opravdového omezení je o to těžší. Dalším 

faktorem, který znesnadňuje jednoznačnou identifikaci omezení je různorodost produkce – různé 

materiály, rozměry, váhy a množství komplikují plánování a řízení výrobního procesu. V tomto 

případě je nemožné identifikovat úzké místo pozorováním.  

Pokud slévárna, která chce zvýšit svůj zisk a optimalizovat výrobu, není dobře řízená a její zásoby 

rozpracované výroby se nekumulují před určitým výrobním zdrojem, nelze jí doporučit 

identifikaci omezení pozorováním. Taková slévárna musí přistoupit k identifikaci omezení 

kapacitními propočty nebo alternativně simulací, nebo nejlépe kombinací obou metod.  

4.2  Rozhodnutí ,  jak omezení  lépe  využí t  

Kapacitními propočty a následnou simulací přijaté zakázkové náplně identifikováno může být 

identifikováno více než jedno omezení.  V závislosti na odlévaném sortimentu se může stát úzkým 

místem jakékoliv pracoviště slévárny. Pokud bude výrobní sortiment tvořen složitými odlitky, 

které vyžadují výrobu většího počtu ručně vyrobených jader, stane se úzkým místem ruční 

jaderna. Pokud bude aktuální výrobní sortiment tvořen velkými a těžkými kusy, bude úzkým 

místem tavírna, protože nestihne natavit potřebné množství litiny, atd. Slévárna musí prověřit 

všechna identifikovaná omezení jedno po druhém, přijmout rozhodnutí k jejich lepšímu využití, 

aby došlo k eliminaci kritických výrobních zdrojů. 

Implementace všech doporučených opatření (viz obrázek 5) má za následek nejen navýšení 

disponibilní kapacity úzkého místa, ale také jeho zafixování. Navýšení výkonu kritických zdrojů 

zabrání vzniku pohyblivých úzkých míst v závislosti na sortimentu. Je nemožné ochránit všechna 

pracoviště slévárny.  Úzké místo by mělo vytvořit jediné omezení v systému a stát se bubnem, 

který udává tempo výrobnímu procesu. Výstup z úzkého místa určuje průtok celé slévárny. 
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Obr. 4 IPO diagram procesu identifikace omezení ve slévárenské výrobě 
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Obr. 5 IPO diagram procesu přijmutí rozhodnutí k lepšímu využití úzkého místa 
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4.3  Podřízení  ostatních  výrobní ch  zdrojů  provedenému 
rozhodnutí  

Pokud by se v předchozím kroku podařilo úplně odstranit identifikované omezení, proces zde 

končí a management se vrací k prvnímu kroku a hledá nově vzniklé omezení. Ve většině případů 

tomu tak ovšem není a následuje krok třetí. 

V tomto kroku se vše v systému podřizuje omezenému zdroji. Průběh procesu je zachycen na 

obrázku 6. Uplatňují se zde taková rozhodnutí, která zabrání jakémukoli narušení maximálního 

využívání omezení. Tento krok bývá jedním z nejdůležitějších a zároveň nejtěžších v celém 

procesu zlepšování. Vyžaduje totiž od ostatních zdrojů v systému přehodnocení jejich priorit a 

autonomie ve prospěch zdroje, který je pro dosažení globálního cíle vitální. V praxi se tak v tomto 

kroku lze setkat se značným nepochopením a odporem, jelikož to pro mnoho řídících pracovníků 

znamená zásadní odklon od dosavadních norem efektivity.  

V případě slévárenské výroby se, v rámci třetího kroku neustálého procesu zlepšování ohledně 

subordinace ostatních výrobních zdrojů, bude jednat především o změnu plánování výroby. 

Návrh nového systému plánování a řízení výrobních kapacit vychází z Goldrattova Drum-Buffer-

Rope (Buben-Zásobník-Lano) plánovacího systému. 

Plánování a řízení výroby podle metodiky DBR lze shrnout následovně: 

1. vytvoření hlavního plánu výroby podle optimálního plánu úzkého místa (DRUM), 

2. ochrana propustnosti výroby před nevyhnutelnými problémy umístěním časových 

zásobníků práce (BUFFER), 

3. odvození práce (subordinace) ostatních pracovišť od plánu úzkého místa (ROPE). 

Pro tvorbu plánu výroby je nutné stanovit tyto parametry: 

 Priority ve výrobě.  Většinou dány termínem dodání, ale některé výrobní operace navíc 

vyžadují synchronizaci pracovišť (např. operace lití, resp. pracoviště formovna a tavírna, 

kde se koordinuje druh nataveného materiálu, počet naformovaných rámů a čas 

připravenosti tavby k odlévání). 

 Optimální výrobní dávka. Nesmí být ani malá ani velká. Velká dávka způsobuje, že jsou 

některé zakázky dodané pozdě a některé dříve. Malá dávka vyžaduje časté seřizování 

výrobního zařízení a tím prodlužuje čas výroby. 

 Přepravní dávka. Většinou dána kompromisem mezi rychlejším tokem materiálu výrobou 

a náklady na častější manipulaci. V oblasti slévárenské výroby je tento parametr dán 

nosností jeřábů a vysokozdvižných vozíků spolu s objemem licích pánví. 
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Obr. 6 IPO diagram procesu podřízení ostatních výrobních zdrojů provedenému rozhodnutí 
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4.4  Pozvednutí  omezení   

Jakmile je úzké místo identifikováno, dostupná kapacita je maximálně vytížená, všechna ostatní 

pracoviště podřízená, je další krokem prověření, jestli výstup z úzkého místa stačí na uspokojení 

tržní poptávky viz obrázek 7. Pokud ne, je nutné najít ještě další kapacitu k „pozvednutí“ omezení.  

Pokud se v předchozích krocích nepodařilo odstranit omezení systému, může si být slévárna jistá, 

že výroba v dané situaci pracuje s maximálním možným výkonem. Tento výkon již nelze dále 

zlepšovat pouze na úrovni změn parametrů materiálového toku, ale nyní je zapotřebí poskytnout 

omezenému zdroji více času, což znamená finanční výdaje. Typickým příkladem odstranění 

omezení v této fázi je investice do dalších zařízení, zaměstnání více lidí, přesčasy a dodatečné 

směny.  

4.5  Odstranění  omezení  

V tomto pátém, posledním kroku neustálého procesu zlepšování dochází k prověření, jestli 

opravdu bylo fyzické omezení odstraněno (viz obrázek 8).  

Tento proces prověření v případě odstranění omezení má dvojí účel: 

Na konci čtvrtého kroku bylo dosaženo zvýšení kapacity omezeného zdroje, čímž bylo aktivní 

omezení odstraněno. Vzniklo nové omezení na jiném místě v systému, a je proto zapotřebí jej 

opět identifikovat a odstranit pomocí principu pěti kroků. Tímto způsobem se v systému 

uplatňuje princip trvalého procesu zlepšování. 

Druhým účelem je revize opatření, která byla v systému zavedena během procesu odstraňování 

minulého omezení. Opatření přijatá v druhém a třetím kroku totiž mohou po kompletním 

odstranění minulého omezení nejen ztratit svůj smysl, ale mohou být dokonce kontraproduktivní 

a svou existencí tak omezovat výkon celého systému. Tím, že byl problém již vyřešen a tudíž není 

zapotřebí jej znovu procházet, se vedení slévárny dostává do nebezpečí podnikové slepoty, která 

většinou ústí do vytvoření nových omezení ve firemní politice. Aby se této situaci předešlo, je 

nutné znovu vyhodnotit prospěšnost opatření přijatých v předchozím procesu odstraňování 

omezení a zabránit tak setrvačnosti způsobit systémové omezení. 

Pokud v předchozích krocích k odstranění původního omezení nedošlo, je na místě omezení 

zafixovat, aby se nepohybovalo v závislosti na vyráběném sortimentu. 
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Obr. 7 IPO diagram procesu pozvednutí omezení 
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Obr. 8 IPO diagram odstranění omezení 
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4.6  Dílč í  závěry  

V rámci praktické části byla navržena metodika pro praktickou aplikaci nástrojů Teorie omezení 

v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby. Pokud vedení slévárny požaduje navýšit zisk a 

optimalizovat výrobu, protože má malou kapacitu a stávající výstup neuspokojuje poptávku, 

využije výše popsanou metodiku k optimalizaci své výroby.  

Aplikační kroky k odstranění fyzického omezení (úzkého místa) ve výrobě jsou následující: 

1.  Identif ikace omezení  

Jsou možné tři způsoby identifikace fyzického omezení: pozorováním, kapacitními propočty a 

simulací. V praxi se nejčastěji využívá kombinace kapacitních propočtů a simulace k identifikaci 

úzkého místa. Tyto metody byly použity i v případové studii. 

2.  Rozhodnutí ,  jak omezení  lépe využít  

Přijetí rozhodnutí, blíže specifikovaných v metodice, má obvykle za následek objevení dodatečné 

kapacity omezeného zdroje, aniž by do něj podnik vložil jakékoli finanční prostředky. Opatření 

zavedená druhým krokem velmi často mění zavedené postupy využívání daného zdroje. Namísto 

peněžních investic tudíž dochází ke změně nefyzických parametrů zdroje. Zvýšení výkonu 

omezeného zdroje se v praxi pohybuje v rozmezí 10 až 20 % a o stejnou výši se pak mění i celkový 

výkon podniku.  

3.  Podřízení  všeho ostatního provedenému rozhodnutí  

Po identifikaci úzkého místa a přijetí opatření k jeho lepšímu využití by měla následovat aplikace 

plánovacího systému Drum-Buffer-Rope (DBR), která zefektivní výrobní proces, zkrátí průběžnou 

dobu výroby a sníží zásoby rozpracovanosti. Dobře implementovaná metodika Drum-Buffer-Rope 

maximalizuje průtok výrobou pomocí správného řízení všech výrobních zdrojů, minimalizuje 

úroveň zásob díky řízení zásobníků a nabízí jednoduchý systém řízení výroby stanovením malého 

množství jednoduchých instrukcí pro pracovníky na neúzkých výrobních zdrojích. 

4.  Pozvednutí  omezení  

V tomto kroku musí slévárna zvážit, jestli k odstranění omezení vynaloží finanční prostředky. 

Důležitým aspektem v této fázi je výběr konkrétního opatření pro případné odstranění stávajícího 

omezení. V čem se ale liší, je místo, kam se omezení v systému přesune. Jak vyplývá z myšlenek 

TOC, v systému vždy existuje alespoň jedno omezení. Ne všechny typy omezení ovšem bývají pro 

slévárnu stejně dobře řiditelné a odstranitelné. Proto je vhodné při rozhodování mezi 

alternativami odstranění stávajícího omezení jednat s ohledem na budoucí omezení tak, aby jeho 

existence nebyla větší přítěží, než jakou ospravedlňuje zvýšený výkon systému. 
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5.  Odstranění  omezení  a návrat ke kroku č.  1  

Může se zdát, že implementace TOC povede k nekončící sérii pěti kroků k neustálému zlepšování 

– jako nástroji k perfektnímu vybalancování výrobního procesu. O tom to ale není. Fundamentální 

princip Teorie omezení spočívá v kombinaci závislých faktorů (jako je posloupnost kroků ve 

výrobním postupu) a normálních variací (pokaždé jsou přítomny), které způsobují to, že je 

prakticky nemožné kompletně vybalancovat celý proces. Vždy tu bude nějaké omezení v systému. 

Co ale způsobuje chaos je nechat omezení, aby se pohybovala všude možně. Slévárna musí 

vykonat strategické rozhodnutí, kde chce, aby omezení bylo. Potom přizpůsobí veškeré operace 

(marketing, kapitálové investice, lidské zdroje, atd.) v souladu s tímto rozhodnutím. To umožní 

slévárně řídit své omezení ke svému prospěchu, než aby omezení řídilo ji. 

 

5  PŘÍPADOVÁ STUDIE  

Společnost KST je typickým představitelem výrobního podniku, pro který byla koncipována 

navrhnutá metodika pro aplikaci nástrojů Teorie omezení v oblasti plánování a řízení slévárenské 

výroby. Tato instrumentální případová studie by měla přispět k verifikaci navrhnutých postupů a 

ověřit tak očekávané výsledky implementace Teorie omezení do podnikové praxe. 

Struktura případové studie je následující: 

1. Charakteristika zkoumaného subjektu. 

2. Identifikace problému a výběr způsobu řešení. 

3. Sběr dat. 

4. Fáze realizace. 

5. Vyhodnocení dosažených efektů. 

5.1  Charakterist ika  zkoumaného subjektu  

Vedení KST se zaměřilo na komerční dodávky odlitků ze šedé a tvárné litiny v kusových, 

malosériových a středně-sériových zakázkách s produkcí téměř 2000 tun litinových odlitků ročně.  

K nejběžněji odlévanému sortimentu ze šedé litiny (litiny s lupínkovým grafitem) patří náročné 

odlitky určené pro obráběcí stroje, sklářské stroje, hydraulická a vakuová zařízení, textilní stroje 

a kompresory. Tvárná litina (litiny s kuličkovým grafitem) se používá pro složité, vysoce pevnostně 

a dynamicky namáhané odlitky a bezpečnostní dílce různých strojních zařízení. V současné době 

stoupá produkce speciálně legovaných litin (s přídavkem Mo, Ni, Cr, Ti, V), které nacházejí využití 

v oblasti odlitků extrémně namáhaných žárem, otěrem, nárazy za nízkých teplot a v chemicky 

agresivním prostředí. 
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Stávající stav: 

 tržby v tunách:    150 tun / měsíc 

 dodací lhůty:     6 týdnů pro čistě odlité, otryskané, obroušené odlitky 

     7 až 8 týdnů pro opracované odlitky 

 zásoby rozpracované výroby:  95 tun 

 zakázky dodané po termínu:   20%  

 průtok:     10,6 mil. Kč / měsíc (tržby z prodeje – přímý materiál) 

 výrobní náklady:      8,5 mil. Kč / měsíc 

5.2  Def inice  problému a  výběr způsobu řešení  

Společnost KST potřebuje navýšit zisk a optimalizovat výrobu tak, aby bylo dosaženo: 

 zkrácení průběžné doby výroby, 

 dodržení potvrzených termínů dodání, 

 snížení zásob rozpracovanosti, 

 zvýšení množství prodaných výrobků. 

Řešení uvedených problémů nabízí aplikace nástrojů TOC v oblasti plánování a řízení slévárenské 

výroby dle navrhnuté metodiky v kapitole 4.  

5.3  Apl ikace  nástrojů TOC  

Celá fáze realizace případové studie proběhla ve třech cyklech: 

Cyklus č.  1  

V souladu s metodickými pokyny začíná cyklus identifikováním omezení, dále pokračuje přijetím 

opatření k lepšímu využití těchto omezení a pokračuje k třetímu kroku, kde na základě odstranění 

některých omezení končí a vrací se zpět na začátek k identifikaci omezení.  

Cyklus č.  2  

Výsledkem prvního cyklu došlo ke změně disponibilních kapacit a následnému vytížení 

jednotlivých výrobních zdrojů. Je tedy nutné znovu identifikovat systémové omezení, pokračovat 

v přijetí rozhodnutí k jeho lepšímu využití a opět prověřit, jestli se nepodařilo snížit jejich počet 

návratem k nové identifikaci omezení. 

Cyklus č.  3  

Výsledkem druhého cyklu opět došlo ke změně disponibilních kapacit a následnému vytížení 

jednotlivých výrobních zdrojů. Bylo tedy nutné znovu identifikovat systémové omezení, 

pokračovat v přijetí rozhodnutí k jeho lepšímu využití a následovat další kroky, popsané 

v metodickém návodu. 
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1.  Identif ikace omezení  

Kapacitními propočty a následnou simulací přijaté zakázkové náplně bylo v KST identifikováno 

systémové omezení (úzké místo) – automatická formovací linka. 

2.  Rozhodnutí ,  jak omezení  lépe využít  

V souladu s navrhnutou metodikou je na řadě krok č. 2 a to rozhodnutí o lepším využití úzkého 

místa – automatické formovací linky. V souladu s návodem možných opatření, navrhnutých 

v metodické části, byla realizována opatření, vedoucí ke zkrácení nečinnosti automatické 

formovací linky z důvodu seřizování, údržby a prostojů.  

3.  Podřízení  všech ostatních zdrojů provedenému rozhodnutí  

Poté, co bylo úzké místo identifikováno, jeho kapacita byla navýšena, nastupuje třetí krok a tím 

je podřízení všech ostatních výrobních zdrojů systémovému omezení. 

 Hlavní plán výroby (Drum) 

Hlavní plán výroby vychází z optimálního plánu výroby na automatické formovací lince, která tak 

tvoří buben (Drum) pro celý výrobní proces. Aby mohl být vytvořen plán úzkého místa, musí být 

stanoveny priority ve výrobě a optimální výrobní dávka.  

 Umístění zásobníků (Buffer) 

V rámci ochrany úzkého místa – automatické formovací linky před výkyvy ve výrobě na 

předcházejících pracovištích, byly před tento výrobní zdroj umístěny časové zásobníky. 

Formovací linka je místem, kde dochází ke spojení dvou dílčích materiálových toků – jeden je 

zakončený výrobou jader a druhý odléváním tekutého kovu. Zásobníky musí být umístěné na oba 

konce dílčích materiálových toků. Zásobníky tvoří pojistku, aby úzké místo, které tvoří omezení 

výrobního procesu, nehladovělo. Jeho kapacita musí být celou aktivní dobu maximálně vytížena. 

Nelze dopustit, aby formovací linka čekala na jádra nebo na tekutý kov. 

 Subordinace ostatních výrobních zdrojů (Rope) 

Všechna ostatní pracoviště KST musela být podřízena navýšenému výkonu omezení – 

automatické formovací lince. Materiál je do výroby uvolňován v souladu s hlavním plánem výroby 

a nastavením časového zásobníku u výroby jader. Nejužší vazba úzkého místa v otázce uvolnění 

materiálu je s tavírnou. Natavený materiál musí být v časovém a technologickém souladu 

s naformovaným sortimentem. Následující pracoviště potom pracují s nejvyšším možným 

výkonem, aby se vyrobené kusy mohly co nejrychleji expedovat. Průtok je určen prodanými 

odlitky, ne pouze vyrobenými. 

4.  Pozvednutí  omezení  

Výstup z úzkého místa stále nevyhovuje tržní poptávce, ale vedení KST v současné době neplánuje 

investovat do dodatečného výrobního zařízení. Provoz již momentálně probíhá v třísměnném 

provozu, jiná možnost k pozvednutí omezení než investice není. 
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5.  Odstranění  omezení  

Původní omezení – automatická formovací linka stále omezuje průtok společnosti KST. Na řadu 

potom přichází zafixování úzkého místa jako jediného omezení v celém výrobním procesu.  

5.4  Vyhodnocení  dosažených efektů  

Kapacitními propočty a následnou simulací vytížení výrobních zdrojů na základě nasmlouvaných 

zakázek bylo ve společnosti KST generováno v prvním cyklu pět omezení. Ve druhém cyklu byla 

podniknuta opatření, která snížila počet omezení na dvě. Ve třetím cyklu bylo identifikováno 

omezení systému – automatická formovací linka, které omezuje celý výrobní proces společnosti 

KST. Byla přijata celá série opatření, která navýšila výkon úzkého místa a přizpůsobila výrobu 

tomuto omezení. 

Vyhodnocení  výchozího a současného stavu  

Tab. 1 Porovnání výchozích hodnot a stavu po aplikaci nástrojů TOC 

Ukazatel Výchozí stav Současný stav Rozdíl 

tržby v tunách 147 tun / měsíc  159 tun / měsíc 12 tun (8 %) 

dodací lhůty 6 týdnů 4 týdny 2 týdny (1/3) 

zásoby rozpracované výroby 95 tun 

 

67 tun 28 tun (31 %) 

zakázky dodané po termínu 20 %  

 

11 % 9 % 

průtok 10,6 mil. Kč / měsíc 11,7 mil. Kč / měsíc  1,1 mil. Kč (10%) 

výrobní náklady 8,5 mil. Kč / měsíc 8,7 mil. Kč / měsíc 0,2 mil. Kč (2 %) 

 

I když nebylo omezení úplně odstraněno, podařilo se splnit všechny požadavky viz tabulka 2: 

O 9% se snížilo také množství zakázek dodaných po termínu (na obhajobu tohoto výsledku lze 

podotknout, že velká část vyráběného sortimentu se externě opracovává a zpoždění tak nemusí 

být na straně KST). Při pouhém 2% navýšení výrobních nákladů bylo dosaženo 10% navýšení 

průtoku a o třetinu klesly zásoby rozpracované výroby a dodací lhůty. Navýšení průtoku při 

zachování výše výrobních nákladů má přímý vliv na navýšení zisku. Aby mohli slévárny v dnešním 

turbulentním prostředí obstát, musí být ziskové. Jen zisk přináší finanční polštář k dalším nutným 

investicím do výrobního zařízení. V těžkých provozech, jakým slévárny bezesporu jsou, vyžadují 

investice do obnovy a modernizace výrobního zařízení obrovské částky a představují riziko 

neúspěchu. Pro navýšení konkurenceschopnosti je efektivní systém plánování a řízení výroby 

spolu s obnovou a modernizací výrobního zařízení nutnou podmínkou. 

Případová studie pouze potvrzuje závěry, že Teorie omezení je vhodnou filosofií k nejen 

k optimalizaci výroby.  
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6  ZÁVĚR  

Hlavním cílem disertační práce bylo navrhnout metodiku pro aplikaci nástrojů Teorie omezení 

v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby, která umožní zefektivnit výrobní proces 

s následným zvýšením průtoku a zvýšením konkurenceschopnosti sléváren. Naplnění tohoto 

hlavního cíle je věnována celá čtvrtá kapitola práce.  

Prvním dílčím cílem bylo formulovat předpoklady pro účinné uplatnění Teorie omezení v oblasti 

plánování a řízení slévárenské výroby, definovat problémy v této oblasti a navrhnout možnosti 

jejich odstranění. Tento cíl splňují jednotlivé kroky navrhnuté metodiky, především krok druhý, 

věnující se možným opatřením k navýšení výkonu výrobních zdrojů sléváren v rámci jednotlivých 

stupňů výrobního procesu.  

Druhý dílčí cíl měl za úkol vytvořit systematický postup pro identifikaci a zvýšení výkonu 

kapacitních úzkých míst ve slévárenské výrobě bez nutnosti investic do výrobního zařízení. Možné 

druhy identifikace kapacitních úzkých míst popisuje první krok navrhnuté metodiky a nejčastější 

případ je podrobně popsán v případové studii. Zvyšování výkonu úzkých míst bez nutnosti investic 

do výrobního zařízení je výsledkem aplikace druhého a třetího kroku navrhnuté metodiky ve 

čtvrté kapitole.  

Třetím dílčím cílem bylo verifikovat navrhnuté postupy formou případové studie. Pátá kapitola 

je celá věnována splnění tohoto cíle. Na vybraném subjektu byl krok po kroku aplikován 

navrhnutý postup. Vyhodnocení výsledků případové studie potvrzuje závěry mnoha autorů, že 

implementace Teorie omezení do podnikové praxe přináší pozitivní výsledky.  

Praktický přínos práce spočívá v nalezení vhodného řešení problémů v oblasti plánování a řízení 

slévárenské výroby, které umožní: 

 zpřesnění dodacích termínů a jejich spolehlivé plnění, 

 zkrácení průběžné doby výroby, 

 snížení zásob rozpracovanosti výroby, 

 zvýšení celkové efektivity a flexibility výrobního procesu, 

 zvýšení výstupu výrobního procesu a následné navýšení zisku. 

Vědecký přínos práce spočívá ve vytvoření systematického postupu aplikace principů a metod 

Teorie omezení v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby, který respektuje specifika 

dnešních sléváren. Identifikace požadavků na systém plánování a řízení výroby a formulace 

možností, omezujících podmínek a předpokladů pro účinné uplatnění Teorie omezení vytváří 

univerzální model plánování a řízení výroby ve slévárenském průmyslu, který lze využít i ke 

zvýšení efektivity jiných výrobních provozů obdobného charakteru. 
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