
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá zpracováním analýzy současného procesu skladování 

pájecích přípravků a navržením nového konceptu pro zlepšení současného stavu. Ten se musí 

následně popsat z hlediska implementace, dále je potřeba navržený projekt zhodnotit a 

podrobit časové, nákladové a rizikové analýze. 

Klíčová slova 

Sklad; SAP systém; pájecí přípravky 

Abstract 

This diploma thesis deals with the analysis of the current process of storing brazing 

equipment and the design of a new concept for improvement of the current state. This concept 

have to be described in terms of implementation steps and time, cost and risk analysis.    
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1 Úvod 

Logistika je v dnešní době neodmyslitelnou součástí řešení veškerých materiálových toků 

od dodavatele k odběratelům, zároveň přímo i nepřímo ovlivňuje činnost prakticky všech 

úseků podniku. [3] V případě této práce se pojednává o interní, vnitropodnikové logistice. 

Řeší se pomocný materiál, který není určen k prodeji. 

Vývoj ekonomiky posledních let je charakterizován nebývalou dynamikou a 

komplexností postupů, doba přináší neustálý tlak na zkracování průběžných časů výroby, 

zvyšování pružnosti, efektivity a v neposlední řadě i úsporu nákladů. Trendy jsou jasně dány 

rozvojem technologií, materiálů, ale i strojního vybavení a začleňování IT prvků do 

mechanismů řízení. Stejně tak je patrný přesun od masové výroby k individuálním 

požadavkům a potřebám, čímž roste rozmanitost výrobků. 

Cílem této práce je navrhnout koncept způsobu skladování pomocného pájecího 

materiálu (především letovacích rámů, vysvětleno dále v textu), který zajistí výše popsané 

skutečnosti potřebné pro úspěch společnosti v tvrdém konkurenčním prostředí. Na tvorbě 

konkurenční výhody se v rámci výrobního podniku podílí především články procesu tvořící 

hodnoty. Ty, které ovlivňují výrobní náklady i jedinečnost. Plně funkční vnitropodniková 

logistika a skladování jednoznačně patří mezi faktory potřebné k úspěchu.   

Aktuální stav skladování je výsledkem velmi rychlého vývoje společnosti, kdy se ne 

úplně podařilo zachytit především nárůst množství letovacího materiálu. Mezi největší 

problémy tak dnes patří především kapacita skladu rámů, která neodpovídá potřebám 

výrobního procesu. Z toho důvodu došlo k postupné výstavbě dalších menších skladových 

jednotek, které jsou rozmístěny po výrobní ploše, jejíž využití je v tomto případě neadekvátní. 

Dalším problémem je minimální evidence toho, co se v jednotlivých skladech nachází. Celé 

věci rovněž neprospívá ani velice pomalý a neefektivní způsob předávání informací o 

zaskladnění či vyskladnění mezi výrobou a operátory ve skladu. Vznikající prostoje kvůli 

hledání správného druhu rámů jsou dlouhodobě neřešeny a přehlíženy. 

Nový koncept bere v potaz všechna výše zmíněná negativa a klade si za cíl zlepšit situaci 

okolo skladování letovacího materiálu a posunout vše blíže k modernímu způsobu řízení, 

který je efektivní, rychlý a nabízí dokonalý přehled. 
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Zevrubnému popisu společnosti se věnuje druhá kapitola, základní teoretická východiska 

pro řešení byla nastudována z dostupné literatury a jsou popsána v kapitole třetí. Veškeré 

informace byly zpracovány s ohledem na téma diplomové práce.  
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2 Představení společnosti 

Společnost MAHLE je předním světovým vývojovým partnerem pro automobilový a 

motorový průmysl. Nabízí jedinečné systémy v oblasti systémů motorů, filtrace, elektroniky i 

mechaniky a tepelného managementu. MAHLE Group patří mezi tři největší dodavatele 

těchto systémů na světě. 

Tato kapitola i její podkapitoly byly zpracovány za základě informací z literatury [12], 

[13] a [14]. 

2.1 Historie společnosti MAHLE 

Historie společnosti MAHLE se začíná psát v roce 1920, kdy se ve spalovacím motoru 

automobilu používaly písty z těžké šedé litiny. Tenkrát bratři Mahleovi začali ve své malé, 

nově vzniklé společnosti produkovat písty z lehkých slitin. V souvislosti s touto technologií 

bylo nutné vyvinout i vzduchové a olejové filtry proti prachu a nečistotám v motoru. Úsilí a 

vytrvalost obou bratrů se vyplatila, z malé zkušební dílny se postupem času vytvořila globální 

skupina a díky tomu v dnešní době obsahuje polovina všech automobilů vyrobených po celém 

světě komponenty společnosti MAHLE. 

Na podzim roku 2013 získal koncern MAHLE majoritní podíl ve firmě Behr, čímž 

pronikl do světa výroby klimatizací vozidel a chlazení motorů pro osobní automobily i 

užitková vozidla. Tuto činnost nedávno doplnilo zakoupení společnosti Delphi Automotive 

PLC. Vyráběný sortiment tak sahá od kondenzátorů, výparníků, radiátorů přes dmychadla, 

větracích jednotek až po kompletní klimatizační systémy a chladící moduly. Touto obchodní 

činností se zabývá 36 výrobních závodů a přes 15 tisíc zaměstnanců. Tržby dosahují  

3,3 miliardy EUR (k 31. 12. 2014). [13] 

Nyní koncern MAHLE zahrnuje celkem 170 závodů na 5 kontinentech, jeho součástí je 

13 hlavních výzkumných center. Dohromady zaměstnává více než 75 000 zaměstnanců. Jeho 

tržby se pohybují okolo 11 miliard EUR. 

V rámci organizační struktury se vyčleňují čtyři základní jednotky: 

 Systémy a komponenty motoru – tato obchodní jednotka zásobuje 

globální automobilový průmysl písty, ventily a válci. 
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 Filtrace a periferní zařízení motoru – tato obchodní jednotka vyvíjí a 

vyrábí komponenty pro vzduchové a kapalinové systémy. 

 Tepelné systémy – tato jednotka produkuje prvky, moduly a systémy 

pro klimatizaci vozidel a chlazení motorů. 

 Náhradní díly – tato jednotka dodává rozsáhlé náhradní díly pro údržbu 

vozidel a opravy motorů. 

2.2 MAHLE Behr Ostrava 

Firma MAHLE Behr Ostrava s.r.o (dále jen Mahle) se v rámci koncernové strategie řadí 

do obchodní jednotky zabývající se řízením tepla. Firma sídlící v mošnovské průmyslové 

zóně byla založena v roce 2006, tehdy ještě pod původním názvem Behr Ostrava s.r.o. 

Současného názvu bylo nabyto dnem zápisu 1. 10. 2013. Jedná se o společnost s ručením 

omezeným, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona. Jednateli společnosti jsou pánové Luboš Rieger a Jurgen Ernst. 

Společníky je firma MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o s obchodním podílem 99,977 % a 

MAHLE Behr Verwaltung GmbH s podílem 0,023 %. Základní kapitál společnosti je 385 000 

000 Kč. [14]  

Mošnovská firma se od roku 2006, kdy byla založena, neustále rozvíjí a zvětšuje. 

Začínalo se s jednou letovací pecí, dvěma kazetovacími stroji a několika stovkami rámů. 

V době psaní tohoto textu se v Mošnově nachází šest plně funkčních letovacích pecí, přičemž 

sedmá a osmá mají termín spuštění v roce 2017, resp. 2018 a okolo 40 kazetovacích strojů. 

2.3 Základy procesu výroby  

Proces výroby systémů pro klimatizaci, chlazení a vyhřívání vozidel je ve své podstatě 

jednoduchý. Základem všech výrobků je hliník. Samotná výroba probíhá v několika fázích. 

Z hliníkového pásu o různé tloušťce (závisí na požadované tloušťce výrobku, vyrábí se 

tloušťky od 12 mm do 80 mm) se prostým ohýbáním vyrábí žebra. Ta se spolu s trubkami 

kompletují v kazetovacím stroji. Přes žebra pak ve výrobku proudí vzduch, přes trubky 

médium. Po kompletaci operátor přidá boční adaptéry, víka či lišty (opět v závislosti na druhu 

výrobku) a do vyrobeného dílu, tzv. bloku, nasadí pájecí rám. Následně dojde k uvolnění 

komprese v kazetovacím stroji a díl nyní drží pohromadě již jen v rámu. Spolu s rámem se díl 

ze stroje vytáhne a pošle na dopravník, po kterém jede spolu s dalšími bloky do pece.  
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Pec se využívá pro letování hliníkových bloků v ochranné atmosféře, kterou tvoří 

inertní plyn. Pro letování se používá tavící přísada, tzv. Nocolok flux. Letovací pec se skládá 

z několika sekcí. V té první, která se nazývá odmaštění, dojde k termickému odstranění 

zbytků oleje z bloků. Následuje fluxovací kabina, kde je rozprašováním nanášen na díly (a 

zároveň i na rámy, ve kterých se díly stále pohybují na dopravníku či pásu v peci) flux. Jedná 

se o mix demineralizované vody, Nocolok prášku a Antaroxu. Flux odstraní oxidační vrstvu 

na povrchu hliníku. Díly postříkané fluxem po pásu pokračují do dalších sekcí pece s názvy 

sušení, předehřev a letovací zóny. Zde se postupně díly zbavují vlhkosti a nahřívají se na 

teplotu okolo 610 °C, při které se musí dle příslušných letovacích norem držet několik minut. 

Díky speciálnímu poměru dojde ke spájení jednotlivých komponent a na vykládce z pece jsou 

hotové díly vytahovány z rámů. Bloky jsou dále odváženy k testu těsnosti, na balení a 

expedici k zákazníkům. Rámy pak putují zpět ke kazetovacímu stroji, čímž se jejich koloběh 

uzavírá. 
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3 Skladování 

Skladování obecně patří mezi jednu z nejdůležitějších součástí logistického systému, 

jelikož tvoří spojovací článek mezi výrobci a zákazníky a zabezpečuje uskladnění produktů 

v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem spotřeby. Rovněž poskytuje informaci 

o stavu zásob, stavu zboží v pohybu, umístění zásob, vstupních a výstupních dodávkách, 

podmínkách a využití skladových prostor. [8] 

V rámci skladovacích systémů se řeší především:  

 vybavenost skladu, jeho správa a řízení, 

 rozsah a centralizace skladu, 

 vlastní nebo cizí skladování, 

 stanoviště skladu, 

 množství udržovaných zásob. 

Skladování zabezpečuje uskladnění produktů v průběhu jednotlivých fází logistického 

procesu, přičemž uskladněnými produkty se rozumí zásoby. Existují dva základní typy zásob: 

 suroviny, součástky a díly – fáze zásobování, vstup do podniku, 

 hotové výrobky – fáze distribuce, výstup z podniku. 

Mimo výše uvedené typy mívá ještě výrobní podnik zásoby zboží ve výrobě a zásoby 

materiálu určeného k likvidaci či recyklaci. Ty však představují poměrně zanedbatelné 

procento z celkových zásob. 

Současný trend využívá sklady spíše jako průtokové body, nikoliv místa úschovy. 

V některých případech je dokonce funkce úschovy úplně vynechána, neboť podniky jsou 

schopny zajistit si nákup v menších množstvích pravidelněji, přesně dle svých výrobních 

potřeb. 

V minulosti tradiční systém tlaku (push system), kdy jsou plány výroby založeny na 

kapacitě závodu, byl již ve velké míře nahrazen modernějším systémem tahu (pull system). 

Ten je mnohem více závislý na informacích a monitorování poptávky. Na rozdíl od 

původního systému se zde nemůže stát, že by se vyrábělo rychleji, než se stíhá prodávat, a tím 

by docházelo k hromadění ve skladu. Potřeba vytvářet rezervy u systémů tahu odpadá. 
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Cílem podniku je najít rovnováhu mezi skladováním a výrobou. Malé výrobní série 

minimalizují objem zásob, jež je nutné udržovat v rámci logistického systému podniku. Časté 

změny výroby, tzv. přestavby, však zvyšují náklady na přeseřízení a pokud závod vyrábí na 

svou plnou kapacitu, mohou časté změny vést k tomu, že výrobce nebude schopen pokrýt 

poptávku a náklady související s prodejní ztrátou budou značné. Naproti tomu velké výrobní 

série sice snižují jednotkové náklady, zvyšují však nároky na skladové prostory, protože 

znamenají větší vyrobené zásoby. 

Tato kapitola a její podkapitoly byly zpracovány na základě poznatků získaných při 

studiu literatury [1] - [9]. 

3.1 Sklady 

Mezi důležitá rozhodnutí managementu patří záležitost velikosti a počtu skladů. 

Velikost skladu určuje množství faktorů. Jedním z těch základních je tzv. měřítko velikost 

skladu, které udává buď velikost skladové plochy v m
2
 nebo objem skladového prostoru v m

3
. 

Údaj o prostoru má větší vypovídající hodnotu, jelikož moderní skladovací zařízení umožňují 

uskladňovat zboží také vertikálně.  

Požadavky na skladovací prostor tedy obvykle vycházejí z následujících faktorů: 

 objem zásob, 

 rozměry skladovaných zásob, 

 typ manipulace. 

Typem manipulace se rozumí druh použitého manipulačního zařízení. S ohledem na to, 

že různé vysokozdvižné vozíky (VZV) mají různé prostorové nároky a rozdílné schopnosti, je 

potřeba vybrat techniku, která zajistí odpovídající úroveň servisu a je nákladově 

nejvýhodnější. 

Konkurenční prostředí vyžaduje přesné a precizní systémy, jelikož chybami při 

skladování se zvyšuje neefektivita. Nejčastějšími chybami je: 

 nadbytečná manipulace, 

 nízké využití skladového prostoru, 

 nadměrné náklady na údržbu zastaralých zařízení, 

 zastaralé způsoby zpracování skladových požadavků (transakcí). 
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Sklady je možné rozčlenit dle nejrůznějších kritérií, jedno z nejrozsáhlejších dělení je pak 

dle [8]: 

 Fáze hodnototvorného procesu: 

o vstupní sklady, 

o mezisklady, 

o odbytové sklady. 

 Stupně centralizace: 

o centralizované sklady, 

o decentralizované sklady. 

 Kompletace: 

o sklady orientované na materiál, 

o sklady orientované na spotřebu. 

 Počtu možných nositelů potřeb: 

o všeobecné sklady, 

o přípravné sklady, 

o příruční sklady. 

 Ochrany před povětrnostními vlivy: 

o skladování v budovách, 

o nekryté sklady. 

 Stanoviště: 

o vnější sklady, 

o vnitřní sklady. 

 Správy skladu: 

o vlastní sklady, 

o cizí sklady. 
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3.2 Optimalizační přístupy 

Strategie skladování nabízí různá východiska optimalizace. Zvyšování kapacity 

přepravních vozíků, kombinace zaskladňování a vyskladňování v jednom pracovním cyklu 

nebo například zvýšení počtu předávacích míst.  

Další z možností je i volba ukládacích míst pro uskladnění. Zde existuje několik metod, 

přičemž mezi ty základní se řadí [8]: 

 metoda pevného ukládání, 

 metoda záměnného ukládání, 

 metoda skladových zón. 

Metoda pevného ukládání přiřazuje každé skladové položce vlastní místo, které je 

rezervované jen pro ni. Výhodou této metody je velmi rychlé vyhledání položky operátorem 

ve skladu. Naopak nevýhodou je neefektivní využití skladové kapacity, protože do 

dedikovaných pozic se musí vlézt maximální možná zásoba každé položky. 

Metoda záměnného skladování tento problém řeší. Každou jednotlivou položku lze 

libovolně uskladnit do pozice, samozřejmě při respektování daných omezení např. pro 

hmotnost či rozměr). Chaotické řízení má na rozdíl od dedikovaných pozic výhodu v menších 

kapacitních nárocích. S menší velikostí skladu se pak váže i kratší vzdálenost mezi skladovou 

pozicí a předávacím místem. Nevýhodou této metody je skutečnost, že nerespektuje četnost 

zaskladňování a vyskladňování. Může nastat situace, kdy zřídka požadovaná položka (tzv. 

low-runner) je uskladněna na strategicky výhodné pozici v blízkosti předávacího místa. 

Položky s častějším pohybem (tzv. high-runners) pak musí být uskladněny do méně 

výhodných ukládacích míst. 
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Metoda skladových zón přináší řešení výše popsaného problému nastavením klasifikace 

položek např. dle průměrné četnosti potřeby zaskladnění a vyskladnění. Tyto operace 

probíhají dle předem definovaných klíčů a do předem definovaných skladových zón. Položky 

v jedné zóně je pak možné skladovat metodou záměnného ukládání. Výhodou této metody je 

snížení délky pohybů, nevýhodou je pak vyšší skladová kapacita, jež musí být dimenzována 

pro špičkovou zásobu položek v každé definované zóně. 

3.3 Pomocné pájecí přípravky 

Jedná se o především o tzv. rámy, tj. podpůrné konstrukce, ve kterých vyráběné 

chladiče, radiátory či výparníky projíždějí přes pec. Pro každý druh výrobků se využívají jiné 

rámy (viz Obr. 1) lišící se především svými rozměry. Nejmenší rámy jsou svým půdorysným 

rozměrem okolo 250 x 250 mm několikanásobně menší než ty největší, které dosahují 

rozměru až 1 000 x 1 320 mm.  

Při návrhu rámů by se, především z pohledu skladování, měly brát v potaz tyto 

náležitosti:  

 Konstrukce rámů by měla být symetrická kvůli minimalizaci křivení a 

přesahování přes okraje věšáku. 

 Co nejnižší váha, jednak kvůli zatížení pro operátory, tak i pro zatížení ve 

skladu. 

 Vnější rozměr rámu by neměl výrazně přesahovat rozměr dílu, pro který je 

určen. 

 Rámy musí být stohovatelné na sebe. 
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Dále se pro některé druhy výrobků používají ještě tzv. letovací tyče a klipy. Oboje není 

pevnou součástí rámů, a proto se musí skladovat odděleně. Nejčastěji se díly ukládají 

v plastových přepravkách, jde o tzv. multipacky. Jelikož se jedná o díly z nerezové oceli, 

nesmí se multipacky plnit až po okraj, protože pak je nelze zvednout. Přeplněné přepravky 

dosahují hmotnosti přes 40kg. 

 

Obr. 1 Letovací rámy pro rozdílné výrobkové skupiny 
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4 Současný proces skladování 

V současné době se rámy skladují na různých místech po celé výrobní hale. Tyto 

prostory jsou s ohledem na množství letovacího materiálu nedostačující.  

Jedná se o: 

 původní malý sklad vybudovaný v době, kdy ve firmě bylo třetinové množství 

materiálu (viz Obr. 2), 

 regál na velké HCR rámy, 

 regál na servisní rámy, prototypy a vyřazené vzorky. 

 

Obr. 2 Původní sklad letovacích rámů 

Zároveň s těmito prostory se využívají veškerá volná místa, do kterých se posléze 

budou umisťovat nově nakupované kazetovací stroje. Především jde o velkou plochu v nové 

části haly, kde byly na zem nakresleny čáry, a vzniklo tak obrovské parkoviště pro rámy na 

vozících a paletách (viz Obr. 3). 

Nevýhodou současného řešení je především doba, za kterou jsou nalezeny správné 

letovací rámy potřebné např. pro přestavbu, tj. výměnu rámů za jiný druh.  

Výroba začíná pravidelně v neděli ve 22 h. Na tuto dobu se rámy chystají na konci 

poslední směny uplynulého týdne, vždy dle předem schváleného plánu výroby. Ten mají 

k dispozici mistři výroby a informaci, co nachystat na nedělní noční směnu, předávají 

operátorovi do skladu. Vzhledem k tomu, že se ve firmě vyrábí více než 140 projektů, ovšem 
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je zde pouze 40 strojů, dochází v průběhu týden k tzv. přestavbám. V rámci nich se změní 

kazetovací nástroje ve stroji, logistika odveze nevyužitý materiál a naveze jiný pro další 

projekt. Týdenní rozpis plánu výroby se často mění, ať už z důvodů změněných požadavků 

zákazníků nebo problémů ve výrobě, např. porucha, kolize v peci nebo nedostatečná zásoba 

vstupního materiálu či balení. Aktuální doba přestavby se pohybuje v rozmezí 50 - 60 minut. 

 
 

Obr. 3 Parkoviště pro rámy v nové části haly 

Stejně jako logistické zásobování musí fungovat i zásobování letovacími rámy. Při 

přestavbě se odeberou rámy původního projektu a nahradí se rámy na projekt nový. 

Důležitým faktem je skutečnost, že po každé přestavbě se musí použité rámy očistit a 

zkontrolovat na pracovišti kalibrace. Do skladu se ukládají výhradně čisté a zkontrolované 

rámy. Rámy je možné věšet přímo na věšácích (viz Obr. 4). 

 

Obr. 4 Způsob zavěšování věšáků s rámy ve skladu 
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Počet přestaveb běžně osciluje mezi počtem zhruba 60 - 100 za měsíc, po přepočtu to 

vychází při aktuálním 15 směnném provozu na 1 - 1,7 přestavby na směnu.  

4.1 Navážení rámů 

Prvotním impulsem pro navážení letovacích rámů a pomocného pájecího materiálu je 

vždy ústní informace od mistra výroby směrem k operátorovi ve skladu pájecích rámů. 

V okamžiku, kdy vznikne požadavek na nachystání rámů, tak vychází zodpovědný operátor 

hledat rámy. Díky absolutní neřízenosti skladovacích prostor nemá přehled, kde se dané rámy 

mohou nacházet. Musí tedy postupně projít všechna umístění (sklad, regály i parkoviště 

v nové hale). Postupně se dívá na všechny věšáky, vozíky (viz Obr. 5) a palety a hledá na nich 

patřičné rámy. Operátor má pouze povědomý přehled o tom, kolik rámů daného druhu ve 

výrobě je, takže hledá tak dlouho, dokud se mu nalezené množství nezdá dostatečné. Poté se 

vrací zpět ke skladu, kde buď bere VZV a dané rámy sundává z vyšších pater regálů  

(viz Obr. 7) nebo překládá rámy z palet na věšáky a vozíky, případně nasedá přímo do vláčku 

(pokud jsou již rámy na vozících).  

 

Obr. 5 Prázdný vozík s nasazeným věšákem pro ukládání rámů 

Vláčkař poté distribuuje rámy na určené pracoviště (viz. Obr. 6). Běžné množství 

zahrnuje cca 250 ks rámů. Tyto rámy pak vláčkař přiváží v jednu chvíli na pracoviště, které 

není schopno takové množství přijmout. Vozíky s rámy proto zůstávají v uličce nebo jsou 

dočasně umístěny kdekoliv mimo stanovený layout.  
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Obr. 6 Vláčkař rozvážející rámy 

Navážení rámů je prováděno po celých paletách, vozících či věšácích. Předávací místo 

je před vstupem do místnosti tryskacího zařízení. Zde skladník chystá rámy pro vláčkaře. 

 

Obr. 7 Rámy uskladněné na paletách v regálu 

Rámy se rozdělují na několik typů v závislosti na tom, jaký druh výrobku se do nich 

zakládá:  

 CAC – Charge Air Cooler, vzduchový chladič. 

 iCAC – indirect Charge Air Cooler, mezichladič pro turbodmychadlo. 

 RAD – Radiator, chladič chladící kapaliny. 

 LTR – Low Temperature Radiator, výměník pro klimatizaci. 

 CND – Condenser, kondenzátor. 

 HCR – Heater Core, topné těleso. 
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Dle druhu rámů se poté řeší frekvence jejich čištění. Samotný proces čištění není pro 

účely této práce důležitý, podstatná je však skutečnost, že čištění se provádí na jiném místě, 

než jsou jednotlivé kazetovací stroje, tj. je zde další nutnost převozu rámů.  
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5  Koncept pro zlepšení stavu 

S ohledem na neustálé rozšiřování závodu, potažmo celého výrobního procesu dochází 

rovněž ke zvyšování počtu letovacího materiálu. Kapacita původního skladu rámů již delší 

dobu neodpovídá potřebám výroby, celý systém předávání informací o přestavbách je pomalý 

a neefektivní a dochází k neustálým drobným prostojům ve výrobě. 

V následujících podkapitolách bude popsán navržený způsob zlepšení této situace. Po 

jeho úplné a úspěšné implementaci bude veškerý letovací materiál: 

 na jednom místě, 

 evidovaný, 

 rychle dostupný. 

Koncept počítá s maximálním možným rozšířením podniku, kterého bude dosaženo 

v roce 2018. Jednotlivé implementační fáze budou zahrnovat: 

 výstavbu nového centrálního skladu rámů, 

 označení dedikovaných pozic, 

 nastavení SAP systému, 

 zaškolení na ovládání pro operátory ve skladu, 

 reorganizaci systému objednávání rámů. 

5.1 Výstavba nového skladu 

Uskladnění letovacího materiálu na několika místech není vhodné. Jedná se o 

nepřehledné řešení, které je navíc díky chybějící evidenci i časově náročné pro člověka, který 

chce nebo musí cokoliv najít. 

I s ohledem na nutnost vyklidit do budoucna velké parkoviště v nové části haly se 

přistoupilo k plánu vybudovat velký sklad rámů, který pokryje veškeré potřeby výroby. Pro 

výstavbu byly stanoveny následující podmínky: 

 vhodné strategické umístění, 

 dostatečná kapacita, 

 možnost skladovat všechny druhy rámů a pájecího materiálu. 
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Jako ideální umístění byl vybrán současný sklad logistiky. Ten se díly lepší spolupráci 

s externím zásobováním může nepatrně zmenšit bez negativního dopadu na fungování 

výroby. Sklad rámů se tedy včetně přidruženého pracoviště kalibrace a tryskacího zařízení 

vklíní přesně doprostřed haly, takže vláčkař rozvážející rámy bude mít stejně dlouhou trasu na 

obě strany. Jedná se o strategickou pozici, která umožní za stejný čas zásobovat různá 

pracoviště. Bohužel místo není tak velké, jak by bylo potřeba, proto bylo nutné přehodnotit 

priority.  

 

Obr. 8 Konstrukce pro zavěšování věšáků s rámy 

Z klasické konstrukce, která byla využitá již v původním skladu se zachová pouze její 

podstata (viz Obr. 8). Dojde k přidání jednoho patra a ke zvýšení nosné konstrukce až na  

6,2 m, tj. maximum, při kterém je horní propojení těsně pod střešní konstrukcí.  

Zároveň dojde k výraznému zúžení uliček mezi regály (viz Obr. 9). Trh s VZV nabízí 

aktuálně vozíky s otočnými předními koly a vidlemi, takže tyto vozíky jsou schopny operovat 

v uličce široké pouze 1,8 m. Protože letovací rámy zavěšené na věšácích často přesahují přes 

jejich půdorys, čímž zasahují do uličky, došlo k mírnému bezpečnostnímu rozšíření uličky na 

rovné 2 metry. Prozatím byla ponechána i středová ulička, která zjednoduší a zrychlí průjezd 

mezi jednotlivými uličkami skladu za cenu mírného snížení kapacity. Při výstavbě skladu se 

však musí postupovat tak, aby bylo možné ji v budoucnu zaplnit dalšími pozicemi. Není totiž 

jasné, zda se kvůli bezpečnostním předpisům podaří celé nově vybudované pracoviště 
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stavebně oddělit nebo nikoliv. Pokud stěna okolo skladu vznikne, středová ulička bude 

jediným přístupovým bodem do skladu. Pokud stěna nevznikne, může se vjíždět a vyjíždět 

všemi uličkami z boku. 

 

Obr. 9 Navrhovaná šířka uličky činí 2 metry 

Kapacitní návrh musí v ideálním případě počítat s rozšířením výrobní haly i o osmou 

pec s kazetovacími stroji, která je naplánovaná na rok 2018. Dále se již firma rozrůstat 

nemůže, jelikož její pozemek je ze všech stran obestavěn. Předpokládaný odhad počtu 

nasmlouvaných projektů ve finální fázi rozvoje podniku počítá, že zde bude cca 30 tisíc rámů.  

K některým rámům se váže ještě pomocný letovací materiál jako např. letovací tyče. 

V současném provozu letovací tyče jezdí na malých vozíčcích v multipacích. Toto řešení 

klade zvýšené nároky na prostor u kazetovacího stroje, na vykládce z pece i ve skladu. Pro 

zjednodušení manipulace byl vymyšlen způsob, pomocí něhož jsou letovací tyče skladovány 

spolu s rámy na jednom vozíku (viz Obr. 10). Odpadne tedy další hledání materiálu a nesníží 

se kapacita vláčku. Nevýhodou je, že šířka jednotlivých skladovacích pozic se musela 

v návrhu oproti aktuálnímu skladu nepatrně rozšířit. 
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Obr. 10 Koše pro ukládání pomocného letovacího materiálu umístěné na stranách věšáku 

Tímto rozmístěním se sklad dostal na prozatímní kapacitu 468 pozic. Jedná se však 

pouze o sklad určený k zavěšování věšáků. Ze zadní strany skladu bude vybudován velký 

paletový regál o čtyřech patrech s kapacitou 96 paletových míst. Zde budou skladovány velké 

rámy a nepříliš často běžící projekty. Především pak tzv. servisy, tj. rámy pro projekty, které 

se vyrábějí dvakrát až třikrát do roka. Ty by zbytečně zabíraly místo na věšácích.  

5.2 Označení dedikovaných pozic 

Okamžitý přechod od neřízeného stavu k SAPu by byl pro operátory ve skladu rámů a 

lidi ve výrobě neakceptovatelný a z hlediska řízený rovněž zbytečně náročný. Lidé jsou 

obecně velmi náchylní na změny, a proto se jim musí změny dávkovat postupně. 

V mezifázi se tedy veškeré pozice označí papírovými cedulkami. V úvahu ještě přichází 

nastříkání pozic kontrastní barvou přímo na konstrukci rámů. Bude zřejmě záležet na 

životnosti cedulek. Pro tento účel byl zvolen stejný kód, jaký se používá ve zbytku 

logistického skladu. Tři dvoumístné číselné kombinace oddělené pomlčkami. První 

kombinace udává pořadové číslo uličky, druhá patro, třetí pak pozici v uličce. Pořadí čísel se 

zdá být nelogické, takto však sami skladníci tvrdí, že je nejrychleji čitelné. Někteří operátoři 

ze skladu navíc pocházejí původem z logistického oddělení, takže tento způsob mají zažitý.  
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Po označení pozic bude určen seznam, které projekty patří na které pozice. Jelikož do 

čtvrtého patra, které je umístěno až v šesti metrech se hůře manipuluje, půjdou sem 

automaticky projekty, které jezdí méně často. Priority budou nastaveny dle četnosti přestaveb 

na jednotlivých projektech. Začínat se bude v první uličce. Po zaplnění prvního patra se 

pokračuje do druhého a třetího, následuje ulička číslo dvě, opět zaplnění až do třetího patra a 

tak dále. Úplně nakonec po zaplnění pak přijde na řadu čtvrté patro. 

Tento způsob řízení je sice velmi jednoduchý, vyžaduje však disciplínu od operátorů a 

dodržování předepsaných pozic, jinak bude opět docházet k hledání, a tím ztrátě času.  

Dedikované pozice budou pouze dočasným stavem. Zhruba třetina skladovacích pozic 

bude vždy prázdná. Takový stav nelze uchovat i do budoucna, kdy se výroba rozšíří dle plánů 

a rámů bude větší množství. 

5.3 Řízení skladu pomocí SAPu 

Další fází je nastavení systému řízení v SAPu. S ohledem na využívání tohoto systému 

v podniku Mahle se přímo vybízela příležitost rozšířit jej i na oblast skladování pájecích 

přípravků.  

Mezi potřebné úkony se řadí především: 

 založení nového skladu pro pájecí rámy, 

 import všech typů současných rámů do systému, 

 nastavení priorit pro skladování, 

 založení balících předpisů, 

 příprava postupu pro zavedení nově příchozích rámů. 

Lokální vedoucí pro SAP systém má bohužel omezené pravomoci a veškeré větší 

změny se schvalují v centrále v Německu. Vzhledem k tomu, že na centrále jsou velmi pomalí 

a zahlcení důležitějšími úkoly, byla snaha udělat co nejvíce věcí v místní režii, a obejít tak 

potřebu schvalování v Německu.  

Každý druh rámů musí mít v systému určitý identifikátor. V rámci společnosti již jeden 

společný identifikátor pro letovací rámy a veškeré nástroje existuje, nazývá se BZ číslo. Je to 

kombinace písmen BZ a pětimístného číselného kódu. Identifikátor je pro každý druh rámů 
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jedinečný. U novějších rámů není problém jej dohledat, problém však nastává u staršího 

materiálu, který je ve výrobě již několik let. Tyto identifikátory bude potřeba ručně vytvořit.  

SAP systém je nastavený tak, že pro vyhledávání materiálu a veškeré operace je nutné 

znát BZ číslo, nikoliv název rámu. Jelikož BZ čísla na rámech, na rozdíl od názvů, uvedena 

nejsou, je nutné vytvořit převodní tabulku, která bude obsahovat současné názvy rámů, jak 

jsou na ně operátoři zvyklí, a párovat je právě k BZ číslům potřebným pro chod systému. 

Ve finální fázi tohoto projektu už nebudou názvy rámů nutné, proto bude možné změnit 

jejich značení a místo názvů použít výhradně BZ čísla. Prozatím jde však o vzdálenou 

budoucnost, kterou by muselo schválit vedení v centrále. 

V dalším kroku se každé zjištěné nebo nově vytvořené číslo se musí importovat do 

systému a spárovat k nově vytvořenému skladu. Bez tohoto kroku by systém psal pouze 

chybovou hlášku o neznámém typu materiálu. Tento úkon se musí udělat u každého nového 

druhu rámů, který v budoucnu přijde. 

Stejně jako v předchozí kapitole o dedikovaných pozicí, i zde v SAPu zůstane 

zachováno pravidlo pro skladování od první uličky k poslední a zespodu nahoru. Rovněž bude 

ponecháno i členění na nízkoobrátkové projekty, které automaticky půjdou do nejvyšších 

pater. Systém však již nebude mít dedikované pozice, nýbrž bude automaticky vybírat 

nejbližší vhodnou pozici právě dle výše uvedeného pravidla. Půjde o chaoticky řízený sklad. 

Systém bude mít přehled o všech volných pozicích a bude je postupně zaplňovat. Může se tak 

stát, že rámy jednoho druhu se budou nalézat na různých místech ve skladu. Výhodou tohoto 

řešení však je nulová nutnost hledání rámů, jelikož vše si řídí systém sám. Stačí zadat 

požadavek a program vypíše, ve kterých pozicích se rámy nacházejí. Zároveň je tento systém 

nejméně náročný na prostor, respektive umí pracovat se skladem až do jeho úplného zaplnění.  

Nevýhodou řešení je plná závislost na systému. Lidský faktor v tomto případě nemá 

žádnou rozhodovací pravomoc. Pokud ji uplatní, systém se rozhodí. Pokud skladníkovi 

systém zahlásí uložit na pozici např. 03-02-04, ale on se rozhodne pro vedlejší volnou pozici 

03-02-05 a následně ještě potvrdí úspěšné provedení, nic se nestane. Problém nastává hned u 

dalšího zaskladnění. Pokud systém bude náhodou chtít zaskladnit další rámy na pozici  

03-02-05, která je dle jeho databáze další volná, vydá k tomu pokyn. Nyní je jedno správné 

řešení, kdy obsluha musí zastavit zaskladňování a vyřešit evidentní problém. V případě, že 

zareaguje špatně a umístí rámy do další prázdné pozice, systém ztrácí veškeré výhody a 
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přechází od chaoticky řízeného k chaoticky neřízenému. Největším problém systému se tak 

mohou stát pouze operátoři. Je tedy bezpodmínečně nutné sledovat, kterou pozici systém 

vytipoval, reálně na ni rámy zaskladnit a potvrdit příkaz. V případě jakékoliv chyby pak 

přerušit zaskladňování či vyskladňování a projít několik posledních příkazů, kde s největší 

pravděpodobností bude problém.   

5.4 Ovládání pro operátory 

V této fázi dostane operátor ve skladu k dispozici počítač s nainstalovaným SAP 

klientem. Díky zajištěnému připojení k firemní síti získá i přístup a práva pro čtení souboru 

s přestavbami. Dle tohoto souboru se řídí mistři výroby, jedná se tedy o vždy aktuální zdroj 

informací. Skladník již není plně závislý na ústní informaci od výrobního mistra, ale je 

schopen připravit si rámy předem, jelikož ví jaká přestavba a na které směně nastane.  

Tímto se dosáhne výrazného zrychlení. V minulosti se stávalo, že mistr výroby např. 

kvůli nenadálým potížím zapomněl nebo nestihl sdělit skladníkovi, jaké rámy bude 

potřebovat. Ten poté dostal informaci již v době, kdy se na rámy ve výrobě čekalo a 

docházelo k prostojům. 

Celý proces ovládání SAPu se vždy skládá ze tří jednoduchých kroků: 

 zaskladnění/vyskladnění v SAPu (vytvoření skladového příkazu), 

 fyzické provedení, 

 potvrzení skladového příkazu v SAPu. 

V detailnějším popisu určeném především pro operátory pracující ve skladu pájecích 

přípravků je poté postup popsán v následujících odstavcích.   

Z plochy počítače ve skladu otevřít soubor BZ ČÍSLA pro SAP ve skladu rámů.xls – 

jedná se o tabulku v Excelu (viz Obr. 11). 

 

Obr. 11 Ikony na pracovní ploše PC skladníka 
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Na ploše dvojklikem otevřít ikonu SAP Logon, a poté dvojklik na řádek 0402 – GL – 

BKP – (ERP) (viz Obr. 12). 

 

Obr. 12 Prostřední aplikace SAP 

Přihlásit se do SAPu – vyplnit pole Uživatel a Heslo, stisknout klávesu Enter  

(viz Obr. 13).  

 

Obr. 13 Přihlašovací stránka 
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Na úvodní stránce jsou ve složce Oblíbené uloženy veškeré potřebné operace, tzv. 

transakce. Jednotlivé transakce se spouští dvojklikem (viz Obr. 14).  

 

Obr. 14 Uložení oblíbených transakcí 

Popis tlačítek v hlavní liště SAPu: Zpět (pouze o jeden krok, F3), Konec (na úvodní 

stránku se seznamem transakcí), Nové okno - v SAPu lze mít otevřených více oken např. pro 

každou transakci zvlášť a poté se jen přepínat (viz Obr. 15). 

 

Obr. 15 Základní navigační lišta 

Zaskladňuje se každý věšák či paleta zvlášť, tj. „po jednom“. Transakce  YMI006 – 

Zaskladnění (viz Obr. 16). 

 

Obr. 16 Výběr transakce 
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Kliknout na „Neznámé číslo manipulační jednotky“. POZOR! Neklikat na ikonu hodin 

(viz Obr. 17). 

 

Obr. 17 Neznámé číslo MJ 

Vyplnit pole Materiál (BZ číslo z Excel souboru, který byl otevřen v 1. kroku tohoto 

postupu), Ze skladu (vždy 2000 = výroba) a Množství materiálu (zde vyplnit počet rámů na 

věšáku či paletě). Poté kliknout na Navrhnout balící data (viz Obr. 18) 

 

Obr. 18 Navržení balících dat 
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Dvojklikem vybrat relevantní balící předpis. Je třeba vybrat správný balící předpis! 

Vždy rozlišovat zda jsou díly na paletě nebo na věšáku! Pokud je balící předpis jen jeden, 

stačí dát ENTER  (viz Obr. 19). 

 

Obr. 19 Výběr balícího předpisu 

Zkontrolovat data a kliknout na Zpětné zaskladnění na pozadí (viz Obr. 20). Transakce 

proběhne v pozadí systému. 

 

Obr. 20 Zpětné zaskladnění 
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Transakce LT24 – Otevřené příkazy (potvrzování) (viz Obr. 21). 

 

Obr. 21 Výběr transakce 

Po fyzickém zaskladnění se musí vždy potvrdit skladový příkaz i v SAPu. 

Pozn. Již potvrzený skladový příkaz lze zpět vyvolat k zobrazení zatržením možnosti 

„Jen potvrzené položky SPř.“ v následujícím kroku tohoto pracovního návodu. Příkazy jsou 

řazeny dle časové posloupnosti, poslední je vždy úplně nahoře. 
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Zde je vidět, kam se mají věšáky s rámy umístit. Po fyzickém provedení se musí 

skladový příkaz potvrdit. Do pole Materiál vyplnit stejné BZ číslo, jako se v předchozím 

kroku zaskladňovalo. Potvrdit kliknutím na ikonu hodin nebo stisknout F8 (viz Obr. 22). 

 

Obr. 22 Výpis příkazů 

Dle počtu zaskladňovaných věšáků se zde zobrazí počet řádků. Do každého řádku je 

nutno kliknout a příkaz potvrdit kliknutím na „Skladový příkaz“ a „Potvrzení na pozadí“ 

(CTRL + SHIFT + F9) (viz Obr. 23). 

 

Obr. 23 Potvrzení otevřeného příkazu 
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Vyskladnit se může i více věšáků najednou. Maximální počet dle transakce MMBE – 

Přehled zásob (popsáno dále), programové omezení je však maximálně na 10ks  (viz Obr. 24). 

 

Obr. 24 Výběr transakce 

Vyplnit Sklad (vždy 1000), Oblast zásobování výroby (vždy 2000-RAMY1), Materiál, 

který se má vyskladnit (BZ číslo z Excel souboru), Počet kontejnerů (počet věšáků, které se 

mají vyskladnit) a kliknout na „Generovat skladové příkazy“. OK hláška po pár vteřinách 

sama zmizí (viz Obr. 25). 

 

Obr. 25 Úspěšné vyskladnění 
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Po fyzickém sundání věšáku s rámy na podvozek se musí skladový příkaz potvrdit. 

Použít transakci LT24 – Otevřené příkazy. Číslo skladu je vždy C70. Do pole Materiál vyplnit 

stejné BZ číslo, jako se v předchozím kroku vyskladňovalo. Potvrdit kliknutím na ikonu 

hodin (viz Obr. 26). 

 

Obr. 26 Výpis transakcí 

Dle počtu zaskladňovaných věšáků se zde zobrazí počet řádků. Do každého řádku je 

nutno kliknout a příkaz potvrdit kliknutím na „Skladový příkaz“ a „Potvrzení na pozadí“ 

(CTRL + SHIFT + F9) (viz Obr. 27). 

 

Obr. 27 Potvrzení transakce 
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Transakce MMBE – Přehled zásob (množství věšáků s rámy) – slouží ke zjištění, kolik 

věšáků s rámy ve skladu je (aby se vědělo, kolik se jich může vyskladnit) (viz Obr. 28). 

 

Obr. 28 Výběr transakce 

Vyplnit Materiál (BZ číslo požadovaného druhu rámů), Sklad (vždy 1000) a potvrdit 

kliknutím na ikonu hodin (F8) (viz Obr. 29). 

 

Obr. 29 Výpis přehledu 
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Ve spodním řádku je uveden počet hledaných věšáků ve skladu. Pokud zde řádek „1000 

OV Hlavní sklad“ chybí, tak ve skladu nejsou žádné věšáky. Pro další vyhledávání je nutné 

nejprve kliknout na ikonu Zpět (F3), jelikož v tomto okně nelze změnit vyhledávaný druh 

rámů (viz Obr. 30). 

 

Obr. 30 Počet manipulačních jednotek v závodě 

Když se stane chyba, tak možné způsoby řešení jsou popsány dále. Již vytvořený 

skladový příkaz lze samozřejmě zrušit. Špatně zaskladněné rámy (tzn. na jiných pozicích, než 

mají být) je nutné vyskladnit „do výroby“ na sklad 2000-RAMY1 a poté zpět zapříjmovat na 

správné místo (viz Obr. 31). 

 

Obr. 31 Přeskladnění  
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Veškeré příkazy zadané v PC pro skladníka se zároveň zobrazí ve zjednodušené 

aplikaci na SAP terminálu, jež bude nainstalován na VZV. Terminál bude na vozíku z toho 

důvodu, aby si skladník nemusel psát lístečky nebo si pamatovat co a kam zaskladnit, 

případně co a odkud vyskladnit. Příkazy zobrazené na dotykovém displeji bude možné po 

úspěšném provedení požadavku obratem potvrdit, a tím je dokončit. 

5.5 Reorganizace systému objednávání letovacího materiálu 

Jak již bylo nastíněno výše v kapitole Současný proces skladování, původně sděloval 

informaci o potřebě rámů ústně mistr výroby. V předchozí fázi již byl mistr částečně nahrazen 

plánem výroby. Ten však stále neobsahuje informaci o přesném času přestavby.  

Navrhovaný koncept počítá s tím, že impuls pro vyskladnění rámů vydá seřizovač, který 

zajišťuje přestavbu kazetovacího stroje. Ten zároveň jako první potřebuje několik letovacích 

rámů pro odzkoušení, že stroj je seřízen dobře. Systém bude založen na stejném principu jako 

funguje logistika a objednávání materiálu. To znamená, že u každého kazetovacícho stroje je 

počítač se SAP scanerem a kusovník, na němž je několik čárových kódů pro jednotlivý 

materiál potřebný pro výrobu daného projektu. K těmto čárovým kódům bude vygenerován 

další, který se bude vázat k letovacím rámům.  

Úvodní objednávku letovacích rámů provede seřizovač, který ihned na začátku 

přestavby vydá požadavek na 1 až 2 manipulační jednotky (zpravidla věšáky) rámů. 

Požadavek se z počítače od stroje automaticky přesměruje na sklad rámů. Zde se objeví jak 

v PC pro skladníka, tak i ve zjednodušené aplikaci na SAP terminálu na VZV. Skladníkovi 

tak odpadne nutnost starat se o to, co a kdy má vychystat. Odpadne rovněž mnohdy 

nespravedlivé osočování, že za prostoje ve výrobě může skladník a vláčkař, jelikož začali 

pozdě připravovat rámy na přestavbu, o které ani nemuseli vědět.  

Jak již bylo napsáno, seřizovač si na ihned po příchodu k danému stroji objedná jeden 

až dva vozíky či palety s potřebnými letovacími rámy. Jelikož jich k vyzkoušení správnosti 

seřízení stroje využije jen několik, není potřeba, aby se najednou vychystala celá výrobní 

dávka. Zbytek dávky objedná až při ukončení přestavby, tj. v době, kdy stroj předává 

připravený k výrobě dalšího projektu. Operátor má pro cca první hodinu do čeho vyrábět a 

mezitím skladník vychystá pro vláčkaře další rámy dle požadavku od seřizovače.  
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Tímto rozdělením bude skladník moci rychleji a pružněji reagovat na požadavky výroby 

v případě, že se sejde více přestaveb najednou. Není totiž v jeho silách chystat dvě či tři 

kompletní přestavby najednou, jelikož se vždy jedná o zhruba 250 a více rámů na několika 

věšácích. Zároveň také nedojde k přeplnění pracoviště návozem rámů v jedné dávce. 
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6 Analýza projektu 

Jako každý jiný projekt v dnešní době, je nutné i tento podrobit časové, nákladové a 

rizikové analýze. Jedná se o běžnou praxi a jeden z hlavních nástrojů při rozhodování, zda 

projekt přijmout či nikoliv. 

Tématika řešená v rámci této práce je aktuální, jelikož rámy jsou uloženy v místech, 

která budou muset být v brzké době vyklizena. Z tohoto důvodu má nejvyšší prioritu 

nákladová analýza. Ta může rozhodnout, zda navržený projekt bude schválen v plném znění, 

pouze částečně nebo vůbec. Časová analýza je v tomto ohledu méně důležitá, jelikož 

k přesunutí rámů, a tím k uvolnění prostor, může dojít do dvou měsíců, což je mnohem kratší 

doba než jakou trvá objednání a výroba nových kazetovacích strojů.  

6.1 Časová analýza 

Ve chvíli, kdy bude projekt schválen, je možné jej za zhruba osm měsíců zrealizovat. 

Plán počítá se 34 týdny (viz. Obr. 32), přičemž: 

 mezi některými implementačními fázemi jsou započítány i dvou týdenní pauzy, 

 některé kroky se nepatrně překrývají. 

 Je však důležité zachovat logické návaznosti jednotlivých kroků (viz Tab. 1). Vše se 

odvíjí od výstavby nového centrálního skladu. Teprve po jeho dokončení je možné určit a 

označit dedikované pozice, tj. provést druhý krok. První krok však ještě pokračuje samotným 

přesunem rámů, oba kroky se tedy překrývají. 

Tab. 1 Implementační kroky [15] 
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Obr. 32 Realizační plán – standardní varianta 

V případě potřeby lze výslednou dobu zavedení projektu zkrátit (viz Obr. 33), ovšem 

v mnoha případech je projekt závislý např. na schvalování z německé centrály a ne vše půjde 

urychlit. 

Na druhou stranu je možné projekt i libovolně natáhnout. Například po zdárném 

dokončení kroků 1 a 2, tj. výstavbě nového skladu a označení dedikovaných pozic lze v tomto 

stavu setrvat. Implementace SAP systému není nevyhnutelně nutná ihned. Skladníci si 

alespoň postupně zvyknout na mnohem méně prostoru mezi jednotlivými uličkami, naučí se 

ovládat nový VZV a vláčkaři se naučí jezdit nové trasy.   

 

Obr. 33 Realizační plán – zkrácená varianta 
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6.2 Nákladová analýza 

Náklady se dají obecně rozdělit na přímé a nepřímé. Mezi ty přímé patří např. materiál 

nebo práce, souvisejí vždy s jednotlivými činnostmi. Mezi ty nepřímé pak náleží režijní 

náklady nebo např. ztráty vzniklé pozdním dokončením. [16] 

Pro výpočet daného projektu bylo využito porovnání skladovací plochy při současném 

stavu a navrhovaném konceptu. Jedná se o nepřímé, režijní náklady. Aktuální cena za 1 m
2
 

plochy je v Mahle počítána za 2890 Kč. Částka je stejná pro výrobní i skladovou plochu. 

 

Obr. 34 Layout s aktuálními skladovacími plochami 

Součet všech čtyř ploch (viz Obr. 34) na kterých se nyní nacházejí uložené letovací 

rámy je 717 m
2
. Plocha přitom není nikterak efektivně využita, regály mají pouze tři patra a 

sahají zhruba do výšky 4,5 m, parkoviště v nové části haly by se pak díky skladování pouze 

na zemi dalo nazvat vyloženě plýtváním prostorem. Při současné ceně za plochu činí roční 

náklady 2,07 mil Kč (viz Tab. 2). 

Tab. 2 Výpočet zabrané plochy při aktuálním stavu 
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Obr. 35 Layout s navrhovaným umístěním skladu rámů 

Naproti tomu s novým centrálním skladem (viz Obr. 35) je zabraná plocha výrazně 

nižší, při 419 m
2
 je to pak částka okolo 1,21 mil Kč (viz Tab. 3). Pokud by se tedy počítaly 

čistě náklady za využitou plochu, byla by navrhovaná varianta výhodnější. 

Tab. 3 Výpočet zabrané plochy pro navrhovaný stav 

 

S výstavbou nového skladu rámů jsou však spojeny další náklady. Z výše vypsaných 

implementačních kroků byly naceněny pouze úprava podlahy, výstavba nového skladu (obě 

části), zakoupení VZV a SAP terminálu (viz Tab. 4). Zbytek lze pokrýt interními zdroji. 

Tab. 4 Náklady k navrhovanému projektu 

 S celkovými investičními náklady ve výši 5,42 mil Kč má tedy projekt návratnost více 

než 6 let. Do této kalkulace by však měla vstoupit i úspora za snížení či úplné odstranění 
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prostojů ve výrobě díky zrychlené reakční době a snížené časové náročnosti při hledání 

potřebného materiálu. Zde by však kalkulace byla mnohonásobně náročnější, proto byl pro 

účely této práce zvolen jen postup bez vyčíslených nákladů na výrobní prostoje. 

6.3 Riziková analýza 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), do češtiny pak překládáno jako Analýza 

možných způsobů a důsledků závad či Analýza možného výskytu a vlivu vad, je preventivní 

nástroj pro nalezení a řešení potenciálních závad na produktu nebo ve výrobním procesu, 

běžně pak pokrývá i úvodní fázi navrhování. [17] 

Cílem analýzy je určení velikosti rizik jednotlivých potenciálních vad a stanovení 

opatření pro jejich eliminaci. Míra rizika je součinem významu, výskytu a odhalitelnosti dané 

vady. Hodnota RPN (míra rizika) může nabývat hodnot od 1 do 1 000, vyšší hodnota 

znamená vyšší míru rizika. 

Konkrétní FMEA prezentovaná v rámci diplomové práce (viz Obr. 36) byla vytvořena 

po konzultaci se zástupci oddělení výroby, kvality a výrobního systému. Neobsahuje však 

odpovědné osoby a termíny. Kritéria byla ohodnocena dle 4. edice AIAG. [18], [19] 

Přiřazením kritérií vyšly z analýzy nejhůře tyto body: 

 nedostatečné označení pozic letovacího materiálu, 

 nevhodné umístění skladu letovacího materiálu, 

 nedostatečné informace z oddělení (plánování) výroby o přestavbách na 

zařízeních, 

 nedostatečné informace o stavu letovacího materiálu a skutečných potřebách 

plynulé výroby. 

Návrh na zlepšení stavu skladování letovacích přípravků zohledňuje nalezené závady a 

přináší řešení, která zároveň významně snižují míru rizika. 
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Obr. 36 FMEA ve formuláři Mahle 
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7 Závěr 

Na závěr této diplomové práce je potřeba zmínit, že nejdůležitějším krokem pro 

úspěšnou implementaci projektu je jeho schválení. Toto rozhodnutí přísluší nejvyššímu 

vedení společnosti, které jej může přijmout v navržené podobě kompletně, či jen částečně. 

Přestože rozhodování o velkých investicích se v podnicích neuskutečňuje každý den, jedná se 

o jednu z největších zodpovědností, kterou vedení podniku má. Naplnění strategických cílů a 

zachování konkurenceschopnosti je možné pouze za předpokladu správných investičních 

rozhodnutí. 

Cílem této práce bylo navrhnout koncept způsobu skladování pomocného pájecího 

materiálu. Po zjištění aktuálního stavu, který odráží překotný vývoj podniku, jež nestihnul 

včas a adekvátně zareagovat na velmi rychle se zvyšující počet letovacích rámů byla 

provedena analýza rizik. Ta poukázala na několik výrazných problémů, kdy míra rizika 

přesahovala hodnotu 250 a některé z položek byly hodnoceny nejhorším možným číslem na 

stupnici od 1 do 10.  

Při návrhu nového konceptu se tedy tyto výsledky braly v potaz. Důraz byl kladen 

především na zvýšení skladové kapacity. Toho se dosáhlo využitím vertikálního prostoru, 

sklad rámů nyní sahá až do více než 6 m, tj. těsně pod střešní konstrukci. Zároveň se značným 

zúžením uliček mezi jednotlivými regály docílilo toho, že do navrženého prostoru je možné i 

při plánovaném rozšíření výrobního závodu zaskladnit veškerý potřebný letovací materiál. 

Tento krok s sebou sice nesl potřebu zakoupení speciálního vysokozdvižného vozíku, ovšem 

ten lze v případě potřeby využít i jinde ve výrobě, a má tak více uplatnění. 

Označením veškerých pozic ve skladu mohlo dojít nejprve k řízení skladu 

s dedikovanými pozicemi, následně pak ke spuštění řízení skladu SAP systémem, což 

znamená výraznou časovou úsporu, perfektní přehled o množství a pohybech materiálu z a do 

skladu a přináší řadu dalších informací. 

Dále se návrh snažil vyřešit zdlouhavý a nepřímý přenos informací mezi oddělením 

plánování výroby a operátorem ve skladu. Od původního ústního sdělení se podařilo dostat až 

do stavu, kdy operátor ve skladu není nucen sbírat žádné informace, nýbrž jen vyčkává 

pokynů, které mu prostřednictvím SAPu přijdou do PC a do terminálu jako transakce čekající 

na provedení. 
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Výsledný návrh, který byl v předchozích kapitolách rozepsán do jednotlivých 

implementačních kroků a nyní v kostce shrnut tímto pochopitelně nekončí. V průběhu 

zavádění se jistě objeví řada nenadálých problémů a bude zde značný prostor pro 

optimalizaci, další zjednodušení a zrychlení.   
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Seznam zkratek 

CAC – Charge Air Cooler, vzduchový chladič oleje 

CND – Condenser, kondenzátor 

D – Detection, detekce či odhalení vady 

EUR – Euro, měna 

FMEA - Failure Mode and Effects Analysis, Analýza možných způsobů a důsledků 

závad či Analýza možného výskytu a vlivu vad 

HCR – Heater Core, topné těleso 

iCAC – indirect Charge Air Cooler, mezichladič pro turbodmychadlo 

IT – informační technologie 

LTR – Low Temperature Radiator, výměník pro klimatizaci 

O – Occurance, výskyt vady 

RAD – Radiator, chladič chladící kapaliny 

RPN – Risk Priority Number, míra rizika 

S – Severity, důležitost či význam vady 

SAP – Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, Systémy, aplikace a 

produkty při zpracování dat 

VZV – vysokozdvižný vozík 


