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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje průběh realizace projektu zlepšování procesu stáčení 

metodikou Lean Six Sigma, jeho jednotlivé fáze a zjištění v nich učiněná. 

První část práce popisuje význam zvyšování výkonnosti procesů a roli managamentu 

kvality, metodologii Lean, metodologii Six Sigma a zní vzešlou metodologii Lean Six Sigma. 

Taktéţ popisuje nástroje pouţívané v rámci týmové spolupráce, základní teoretické aspekty 

podnikové dokumentace relevantní k tématu práce a charakteristiku společnosti. 

Druhá část práce je zaměřena na jednotlivé fáze DMAIC cyklu v rámci Lean Six 

Sigma metodologie. Veškeré úsilí směřuje k optimalizaci chodu stáčecí linky. V průběhu 

příslušných fází jsou zjištěny a řešeny příčiny problémů, jeţ jsou na konci vyhodnoceny. 

Výsledkem práce je znatelné sníţení četností zastavení strojů stáčecí linky a nárůst efektivity 

stáčení. 

Diplomová práce je zakončena návrhy na další zlepšování. 

Klíčová slova: Lean Six Sigma, DMAIC, optimalizace, řešení problémů, týmová práce 

 

Abstract 

Master thesis describes the course of implementation of the Lean Six Sigma 

improvement project on the filling process, its individual phases and theirs findings. 

The first part describes the importance of increasing process performance and role of 

the quality management in it, Lean methodology, Six Sigma methodology and their 

combination Lean Six Sigma methodology. It also describes the tools used in the teamwork, 

the basic theoretical aspects of company documentations relevant to the work topic and 

company characteristics. 

The second part of the thesis focuses on the individual phases of the DMAIC cycle 

within Lean Six Sigma methodology. All efforts aim to optimize the flow of the filling line. 

During the corresponding phases are introduced findings, its solutions and evaluations. The 

result of the work is a noticeable reduction of the filling line machines stoppages frequency 

and increased filling efficiency. 

Master thesis is finished with suggestions for further improvement. 

Key words: Lean Six Sigma, DMAIC, optimization, problem solving, teamwork 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

TPS - Toyota Production System 

COPQ – Cost Of Poor Quality 

CTQ – Critical To Quality 

DMAIC – Define, Mesure, Analyse, Improve, Control 

DPMO - Defects Per Million Opportunities 

EBI – Empty Bottle Inspector 

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis 

JIT – Just In Time 

KPI - Key Performance Indices 

LCS – Line Capability Study 

ME - Machine Effienecy 

PDCA – Plan, Do, Check, Act 

PPM – Parts Per Million 

RACI - Responsible, Accountable, Consulated, Informed 

SIPOC – Supplier, Input, Process, Output, Customer 

SMED - Single Minute Exchange of Die 

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

TQM – Total Quality Management 

UFE - Unadjusted Factory Efficiency 

VSM - Value Stream Mapping 
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ÚVOD 

V dnešním moderním světě přeţívají a vyvíjejí se jen úspěšné a konkurenceschopné 

organizace. Ty jsou schopny přetvářet své know-how na plnění poţadavků zákazníka, jeţ se 

dynamicky mění. Zákazník si totiţ vţdy přeje nakupovat velmi kvalitní zboţí za méně peněz a 

mít ho k dispozici pokud moţno okamţitě v době vzniku potřeby. Tyto aspekty nutí 

organizace, aby neustále vyvíjely, přetvářely či inovovaly své produkty a upravovaly stávající 

procesy za účelem sniţování nákladů na jednotku. 

Souběţně s vývojem poţadavků zákazníků a obchodního prostředí, se vyvíjely i 

nástroje a techniky, jejichţ cílem bylo přetvořit podnik, proces nebo produkt. V době nástupu 

TQM a v následujících letech začaly převaţovat především dvě metodiky. Jednalo se o 

Štíhlou výrobu a Six Sigma. Obě jsou samy o sobě účinné, ale mají své nedostatky. 

S rozvojem integrovaných manaţerských systému přišel i nástup metodiky Lean Six Sigma, 

která kombinuje to nejlepší ze svých předchůdců. 

Výhody metodiky Lean Six Sigma spočívají především v jejím rozsahu pouţívaných 

technik, v obecném charakteru aplikovatelnosti a různorodosti způsobů pouţití. Z tohoto 

důvodu byla metodika Lean Six Sigma vybrána k optimalizaci stáčecí linky, která je tématem 

práce. 

V práci se seznámíte s teorií pouţité metodiky a nástrojů a následné aplikace na reálný 

problém, jeţ je řešen v rámci DMAIC cyklu. Cílem práce je analyzovat proces stáčení, zjistit 

příčiny zastavování strojů a řešit je. Tím zajistit plynulejší chod stáčecí linky, zvýšení její 

efektivity a případně navrhnout další oblasti moţných zlepšení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V této kapitole jsou představeny teoretické základy zvyšování výkonnosti procesů a 

přístupů Lean managamentu, Six Sigma a Lean Six Sigma, které jsou metodikami k získání 

vyšší výkonnosti. Nachází se zde i kapitola věnující se teoretickým východiskům obsaţeným 

v podnikové dokumentaci. 

1.1 Role managementu kvality ve zvyšování výkonnosti procesů 

„Výkonnost (v angličtině „performance“) dnes reprezentuje jeden z klíčových 

konceptů všech moderních systémů magementu.“ Norma ISO ČSN EN 9000:2016 uvádí 

termín „výkonnost“ jako „měřitelný výsledek“. „Je logické, že výkonnost můžeme vztahovat 

k jednotlivým pracovníkům, procesům, systémům managementu i celým organizacím.“ [1] 

Měření výkonnosti procesů splňuje mnoho účelů, jako například poskytnout informace 

o procesu vlastníkovi procesu, poznat výkonnost týmů podílejících se na procesu, dostávat 

data a informace o plnění strategických cílů, aj. Pro účel této práce je však podstatné 

především to, ţe umoţňuje odhalit slabá místa v procesech a tím i identifikovat příleţitosti ke 

zlepšování. [1] 

S výkonností procesů jsou úzce spjaty i principy systému managementu kvality. Jedná 

se především o procesní přístup a princip neustálého zlepšování. 

„Neustálé zlepšování je jedním ze základních předpokladů úspěšnosti organizace. Je 

pro to celá řada důvodů: 

 požadavky zákazníků se dynamicky mění a jsou neustále náročnější; 

 organizace musí neustále odstraňovat jakékoliv vnitřní neefektivnosti, aby 

mohla produkty nabízet za přijatelnou cenu a přitom vytvářet přiměřený 

zisk nezbytný pro další rozvoj; 

 neustálý vývoj vědy a techniky přináší celou řadu nových příležitostí ke 

zlepšování; 

 konkurence na trhu se neustále zostřuje; 

 neustále se zvyšují požadavky na jakost života; 

 neustále se vyvíjejí vnější podmínky (legislativa, podmínky na trhu, 

dostupnost surovin apod.); 

 aktivity neustálého zlepšování podporují aktivní zapojení pracovníků do 

plnění cílů organizace.“ [2] 
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Procesní přístup umoţňuje organizacím ujistit se, ţe jsou jejich zdroje pro procesy 

zajištěny a řízeny a jsou stanoveny příleţitosti ke zlepšování. „Prostřednictvím procesního 

řízení se na organizaci díváme jako na systém vzájemně provázaných procesů“. „Podstatu 

procesního řízení definuje jeho cíl. Cílem procesního řízení je rozvíjet a optimalizovat chod 

organizace tak, aby efektivně, účelně a hospodárně reagovala na požadavky zákazníků.“ 

Procesní řízení souvisí se třemi základními oblastmi, první je znalost procesů, druhá je 

verifikace činností pro přeměnu vstupů na výstupy a třetí oblastí je monitorování měření a 

neustálé zlepšování. [3] 

1.2 Lean management a štíhlá výroba 

O Lean managementu se hovoří zejména v souvislosti s jeho zásahem do celého 

systému řízení organizace. Pokud má mít metodologie Lean nějaký úspěch, musí se stát 

součástí firemní kultury a zakořenit hluboko v myšlení zaměstnanců. [4] 

Pojem štíhlá výroba je rovněţ znám jako Toyota Production System – TPS a má 

původ v Japonsku ve firmě Toyota. Štíhlou výrobu můţeme definovat jako: „systematický 

přístup k identifikování a odstraňování plýtvání pomocí neustálého zlepšování produkce 

výrobků taženou zákazníkem a snahou k dosažení dokonalosti.“ [5] 

Jinými slovy „Dělá se přesně to, co chce náš zákazník a to s minimálním počtem 

činností, které hodnotu výrobku nebo služby nezvyšují.“ [6] 

Lean management a štíhlá výroba se opírá o spoustu nástrojů pro eliminaci plýtvání. 

Jsou jimi například JIT, Kanban, Takt time, Heijunka, Jidoka, Poka-Yoke, 5x Proč, Andon a 

další. Taktéţ vyuţívá metody pro identifikaci plýtvání. Patří mezi ně mapování hodnotového 

toku (Value Stream Mapping –VSM), procesní analýzy a časové studie. 

Štíhlá výroba má v sobě zakomponované tří základní koncepty. Prvním je přidaná 

resp. nepřidaná hodnota. Aby proces nebo jeho části přidávaly hodnotu, musí splňovat tři 

podmínky. Musí fyzicky přeměňovat produkt nebo informaci nezbytnou k jeho výrobě, 

zákazník za něj je ochoten zaplatit a je proveden napoprvé správně. Druhým konceptem je tok 

hodnot a eliminace plýtvání. Kaţdý proces je třeba nastavit tak, aby produkty procházely 

procesy, jeţ přidávají hodnotu. Toho lze docílit eliminací sedmi typů plýtvání: transportu, 

čekání, nadbytečných zásob, nadprodukce, zbytečných pohybů, zmetků a přeprocesování. 

Posledním konceptem je zapojení zaměstnanců a neustálé zlepšování. Ţádný proces nelze 

nastavit napoprvé dokonale a zapojení zaměstnanců usnadňuje další změny nezbytné 

k dosaţení poţadovaných výsledků. [7] 
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1.3 Six Sigma  

Jednou z definic metodologie Six Sigma je, ţe se jedná o strukturovanou aplikaci 

nástrojů a technik pouţitých na podkladu projektového managementu k dosaţení udrţitelných 

strategických výsledků. [8] 

K pochopení co se skutečně skrývá pod metodou Six Sigma, je nutné porozumět faktu, 

ţe se nejedná jen o soubor nových nebo neznámých nástrojů. Metodologie Six Sigma má 

nejméně tři různé významy. Jedním je, ţe se jedná o filosofii managementu. Druhým 

významem je, ţe Six Sigma je statistika a poslední vysvětlení uvádí, ţe Six Sigma je 

proces. [8] 

„Z využívání Six Sigma je jasné jedno: Six Sigma je nejen statistickou metodou, ale 

spíše jakousi Breakthrough-strategie, která má docílit zlepšení vícestupňového procesu – 

počínaje u prospěchu pro zákazníka, přes vnitřní procesy a tržní výkony, až po výsledky 

podniku.“ [9] 

Six Sigma má za cíl dosáhnout vyšší úrovně výkonnosti procesů. Ke zjištění, zda je 

skutečně tohoto dosaţeno, vyuţívá univerzální ukazatel výkonnosti, označovaný jako Sigma 

způsobilost nebo Sigma úroveň. Jeho výhodou je praktičnost a jednoduchost, zejména pro 

všechny, kteří se nechtějí příliš zaplést do statistických detailů, ale chtějí jednoduchou a 

srozumitelnou metriku měření výkonu. Kaţdý, kdo má alespoň základní znalosti statistiky ví, 

ţe σ (sigma) je znak pro směrodatnou odchylku, která charakterizuje variabilitu daného 

znaku. [1],[10] 

„Označení Six Sigma souvisí s orientací této filosofie na minimalizaci výskytu neshod, 

kdy cílem je dosáhnout takové způsobilosti procesů, při níž je střední hodnota sledovaného 

znaku jakosti od bližší toleranční meze vzdálena alespoň šest směrodatných odchylek. Tato 

situace by odpovídala očekávanému výskytu neshodných jednotek 0,002 ppm. Ve skutečnosti 

se však připouští určité kolísání střední hodnoty sledovaného znaku jakosti o ± 1,5 násobek 

směrodatné odchylky (minimální vzdálenost k bližší toleranční mezi se tak snižuje z 6 σ na 

4,5 σ), čemuž odpovídá očekávaný výskyt neshodných jednotek 3,4 ppm. Tato úroveň 

odpovídá hodnotám indexů způsobilosti Cp=2; Cpk=1,5.“
1
 [2] 

K získání Sigma úrovně se z praktických důvodů vyuţívá ukazatel kvality označovaný 

jako DPMO (Defects Per Million Opportunities) – počet neshod na milion příleţitostí, 

                                                 
1
 Tato definice předpokládá data pocházející z normálního rozdělení. 
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přičemţ neshodou se myslí jakékoliv nesplnění poţadavku. DPMO je alternativou známější 

jednotky ppm, která označuje počet vadných kusů na milion vyrobených a nebere v potaz, ţe 

na vadném kusu můţe být více neshod. [1] 

Jak uváděla definice v prvním odstavci, Six Sigma filosofie je postavena na 

projektovém řízení a stejně jako kaţdý projekt má Six Sigma své fáze. Jsou jimi fáze 

definování, měření, analýzy, zlepšování a řízení. Tyto fáze mají v anglickém znění akronym 

známý jako DMAIC, který je velice podobný PDCA cyklu, jeţ vyuţívají systémy 

managementu kvality. Ve fázi definování se především stanovují cíle aktivit zlepšování a 

vyhodnocuje se ţivotaschopnost projektu. Ve druhé fázi se shromaţďují data, zjišťují se 

způsoby vyhodnocování a moţnosti výskytu chyb měření. Fáze analýzy zahrnuje převedení 

praktických problémů na problémy statistické. V předposlední fázi se provádějí změny na 

analyzovaném procesu tak, aby byl schopen dosahovat poţadované úrovně. Fází řízení se jiţ 

jen monitorují skutečně dosaţené výsledky a dochází k jejich trvalému zabezpečení. [2] 

„Charakteristickým rysem strategie Six Sigma je vytvoření infrastruktury, která 

zajišťuje, aby pro aktivity zlepšování byly k dispozici nezbytné zdroje.“ [2] Tato infrastruktura 

je tvořena zaměstnanci, kteří prošli výcvikem a jeţ se dle svých dovedností a znalostí rozlišují 

do úrovní. Jednotlivé úrovně jsou členěny dle barvy pásu jako v judu, protoţe stejně jako 

umění judo tak i projekty Six Sigma usilují o umění sebezdokonalování. [10] 

1.4 Lean Six Sigma 

Ţádná společnost není stejná jako kterékoliv jiná, metody zlepšování, které platí na 

jednu společnost, nemusí platit na druhou. Ke zlepšování podnikových procesů nevede 

jednoznačná cesta. Díky podnikovým manaţerům, kteří si toto uvědomili a začali hledat 

vhodnou kombinaci metod a postupů, vznikla metodika Lean Six Sigma. Kaţdá z těchto 

technik je sama o sobě za určitých podmínek účinná, společně však přinesly soubor metod, 

postupů a nástrojů, které při správném výběru a správném uţití mohou výrazně přispět 

k úspěchu zlepšovatelských snah. [11] 

Tato technika propojuje zaměření na variabilitu procesu v metodologii Six Sigma 

s řešením problematiky toku hodnot v metodologii Lean, coţ jsou jejich klíčové koncepty. 

Stejně jako jiné metody zdokonalování mají stejný cíl a to zajistit efektivní a účinný proces. 

Liší se pouze tím, jak kaţdá identifikuje hlavní příčinu plýtvání. Six Sigma se snaţí o 

sniţování variability a Lean metodologie o odstraňování kroků nepřidávajících hodnotu. [12] 
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Six Sigma s sebou přinesla i strukturovaný DMAIC proces, řízení zlepšovatelských 

procesů formou projektů a velké mnoţství analytických a statistických nástrojů, včetně 

propracovaného vzdělávacího systému. Lean metodologie k tomu připojila soustředění na 

potřeby zákazníka, vytěsňování plýtvání a cyklickou aplikaci zlepšovatelských iniciativ. „Obě 

metodologie prošly vývojem od aplikace jednotlivých nástrojů ke komplexnímu systému řízení. 

Obě mají na zřeteli potřeby a přání zákazníků a obě považují proniknutí do organizační 

kultury podniku za jednu z velmi důležitých podmínek úspěchu.“ [11] 

V odborné literatuře je moţné nalézt spoustu přístupů, doporučení a postupů 

rozšířených o analytické nástroje. Bez znalostí o chování vlastních procesů, resp. bez přehledu 

o projektu, je obtíţné vybrat nástroje a postupy, které jsou pro daný problém vhodnější a mají 

tak šanci na úspěch. Proto uţivatelé metodologie Lean Six Sigma musí rozumět výchozí 

situaci, mít hluboké znalosti o procesu, resp. daného projektu a být vyškoleni. „Jako u všech 

komplexních metodologií méně někdy může znamenat více a pokud vám váš zdravý rozum 

říká, že na výsledku aplikované analýzy něco nehraje, pak problém znovu rozeberte a ověřte 

si výsledek použitím jiné metody, nebo se poraďte s kolegou-odborníkem.“ [11] 

1.4.1 DMAIC metodologie 

DMAIC metodologie je standardizovaná struktura, disciplína a společný univerzální 

jazyk pro všechny metodiky zlepšování. Lean Six Sigma stejně jako jiné iniciativy zlepšování 

vyţaduje standardizovanou strukturu řešení problému. V éře TQM v 80 letech fungoval jako 

standardizovaná struktura cyklus PDCA a DMAIC je jeho aktualizovaná propracovanější 

verze. Největší přínos DMAIC metodologie je donutit lidi k tomu, aby pokládali správné 

otázky ve správný čas, kdy procházejí jednotlivými fázemi zlepšování. [13] 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 1.3, základním účelem DMAIC je definovat praktický 

problém, přeloţit tento problém na analytický problém, analyzovat jeho základní příčiny, 

vytvořit doporučení na základě dat a implementovat a sledovat zlepšení. K dosaţení 

poţadovaných výsledků je v kaţdé fázi uvedeno několik nástrojů a kontrolní list slouţící 

k ověření správné aplikaci nástrojů. [13] 

Ne kaţdý projekt vyţaduje pouţití všech nástrojů. V následujících odstavcích jsou 

uvedeny některé příklady nástrojů pouţitelných v jednotlivých fázích a jejich stručná definice. 
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Fáze Definování [14] 

 A3 

V doslovném výkladu název odkazuje na velikost papíru A3, ale ve světě Lean Six 

Sigma znamená jednostránkový report projektu. Obsahuje daný problém, analýzu 

procesu, identifikované kořenové příčiny, potenciální řešení a akční plán. Vše na 

jednom listu papíru. Umoţňuje tak týmu soustředit své úsilí a zároveň usnadňuje 

ostatním přezkoumávat jejich práci. 

 Komunikační plán 

Komunikační plán řídí formu, frekvenci, cíle a celý proces schůzek včetně zasílání 

zpráv. 

 Projektová listina 

Projektová listina je ţivým dokumentem, který vykresluje proces zlepšování jak 

pro tým, tak i pro vedení. Týmy pouţívají listinu k objasnění problematiky 

řešeného problému, důvody pro jeho řešení a předpokládaný přínos. Obvykle 

obsahuje definování problému, finanční hledisko, cíle, časový rozvrh, hranice 

projektu a sloţení týmu. 

 Nástroj pro výběr projektů 

Nástroj pro výběr projektu pomáhá ke zjištění, které projekty jsou vhodné Lean Six 

sigma projekty na základě jejich dopadu na zákazníky, potenciální úspory času a 

nákladů a realizovatelnosti. 

 RACI matice 

RACI matice je účinný nástroj, který pomáhá určit odpovědnosti projektu. RACI je 

akronym anglických slovíček Responsible, Accountable, Consulated, Informed. 

Poskytuje strukturu a přehlednost tím, ţe uvádí akce, odpovědné osoby a následné 

akce. 

 SIPOC 

SIPOC je nástroj zobrazující úrovně procesu s označením dodavatelů, vstupů, 

procesů, výstupů a zákazníků. Kaţdý proces začíná dodavateli, kteří poskytují 

vstupy, jeţ jsou v procesu transformovány na výstupy, které jsou dodávány 

zákazníkům. SIPOC diagram umoţňuje graficky zobrazit tyto vazby. 
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 Analýza zainteresovaných stran 

Tato analýza umoţňuje zjistit, kdo má zájem na tom, jak si daný proces vede 

z hlediska výkonu. Pomáhá určit, kdy oslovit a jak komunikovat se 

zainteresovanými stranami. 

 Swimlane mapa 

Mapa Swimlane je procesní mapa, která odděluje proces do dráh, které představují 

různé funkce, oddělení či jednotlivce. Název Swimlane je odvozen od dráh 

plaveckého bazénu, protoţe i v oné mapě jsou čáry, oddělující různé skupiny 

procesů. 

 Matice hrozeb a příleţitostí 

Matice hrozeb a příleţitostí je jednoduchá matice typu 2x2, které zachycuje hrozby, 

které by se mohly vyplnit, kdyby se dané řešení neimplementovalo a příleţitosti, 

které by se po implementaci mohly naskytnout. 

 Mapa toku hodnot 

Tato mapa vizuálně zobrazuje po krocích tok materiálu, zpoţdění a informace 

potřebné k dodání produktu nebo sluţby zákazníkovi. 

 Překladatelská matice hlasu zákazníka 

Jedná se o nástroj, který pomáhá týmům přijímat komentáře zákazníků, určovat 

základní problémy obsaţené v těchto komentářích a vyuţívat tyto informace 

k vytvoření měřitelných poţadavků zákazníka. Cílem je překládat často vágní 

komentáře na něco konkrétního tak, aby tým mohl své úsilí zaměřit na splnění 

zákazníkových poţadavků. 

Fáze Měření [14] 

 Komunikační plán 

 Kalkulačka nákladů na špatnou kvalitu 

Náklady na špatnou kvalitu (anglický akronym COPQ) jsou číselným vyjádřením 

negativních výsledků v důsledku odpadu, neefektivity a vad v procesech. 

 Plán sběru dat 

Plán sběru dat je dobře promyšleným přístupem ke shromaţďování jak základních 

údajů, tak i dat, které mohou přispět k nalezení kořenové příčiny problému. 

Zahrnuje kde, kdy, jak a kdo bude data shromaţdovat.  
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 Matice efektivity a účinnosti 

Matice efektivity a účinnosti je nástroj, který slouţí k vyváţení typů měření 

pouţívaných v procesu. Cílem je sledovat jen ty metriky, jeţ vyjadřují účinnost 

daného procesu nebo jak dobře proces odpovídá očekávání zákazníků či jak 

efektivně je nakládáno se zdroji procesu. 

 Matice dopadu úsilí 

Tato matice je jednoduchá matice typu 2x2, která pomáhá posoudit, zda věnované 

úsilí stojí za jeho relativní dopad. Tzn. poskytuje rychlý způsob, jak filtrovat řešení 

nebo měření, které nestojí za námahu. 

 Provozní definice 

Tento nástroj popisuje definice pouţívané během měření a pokud je měření 

termínované, tak obsahuje i časy začátku a konce. Popis měření je napsán tak, aby 

se zajistilo, ţe kaţdé měření bude interpretováno stejným způsobem, bude-li 

prováděno různými lidmi. 

 RACI matice 

 Analýza zainteresovaných stran 

 Matice hrozeb a příleţitostí 

Fáze Analýzy [14] 

 Ishikawa diagram 

Ishikawa diagram je strukturovaný nástroj pro brainstorming navrţený tak, aby 

pomáhal při sestavení seznamu moţných příčin vzniku neţádoucího účinku. 

 Pracovní list hypotéz kořenových příčin 

Tento nástroj pomáhá odhadnout kořenové příčiny problému. Abychom se vyhnuli 

určení symptomu problému jakoţto kořenové příčiny, musí se provést analýza 

kořenové příčiny, jeţ zahrnuje dotazování a vyšetřování. Nejprve je však třeba 

provést hypotézu o kořenové příčině (resp. příčinách), ze které poté analýza 

vychází. 

 Analýza toku přidané hodnoty 

Tato analýza spojuje dva výkonné nástroje do jednoho. Hodnotová analýza 

rozlišuje kroky, které v očích zákazníka přinášejí hodnotu od těch, které nepřinášejí 

ţádnou hodnotu. Analýza toku vypočítává čas potřebný na jednotlivé kroky. Tím se 

jasně vymezí čas a úsilí vynakládané na činnosti bez přidané hodnoty. 
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 Mapa toku hodnot 

Fáze Zlepšování [14] 

 A3 

 Komunikační plán 

 Kříţová tréninková matice (resp. matice zastupitelnosti) 

Jedná se o nástroj určený ke školení různých zaměstnanců k plnění úkolů mimo 

jejich standardní pracovní náplň. Například aby zaměstnanec A, se naučil práci 

zaměstnance B a opačně. Zlepší se tím tak chod procesu, sdílení osvědčených 

postupů a zvýší se flexibilita při řízení pracovní síly. 

 FMEA 

FMEA je nástroj na řízení rizik, který identifikuje a kvantifikuje vliv potenciálních 

selhání procesu/produktu. 

 Matice dopadu úsilí 

 Projektová listina 

 RACI matice 

 Analýza zainteresovaných stran 

 Matice váţených kritérií 

Tento nástroj rozhodování vyhodnocuje potenciální moţnosti vůči různým 

váţeným faktorům. Běţně se pouţívá při rozhodování mezi volitelnými řešeními 

nebo při výběru nejhodnější softwarové aplikace. Obvykle má podobu tabulky 

s několika moţnostmi uvedenými v horní části a kritérii, nacházejícími se v levém 

sloupci. Všechna kritéria jsou váţena vzhledem k jejich vnímanému významu a 

kaţdá moţnost je porovnána s kaţdým kritériem. 

Fáze Řízení [14] 

 A3 

 Plán kontroly a řízení 

Plán kontroly a řízení je návodem k nepřetrţitému monitorování procesu a plánu 

reakce kaţdého monitorovaného měření. Ve fázi řízení je monitorování 

zredukováno na klíčové vstupy, parametry procesu a výstupy. 
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 Plán monitorování 

Plán monitorování je podrobný plán shromaţdování údajů, který podporuje plán 

kontroly a řízení. Uvádí metriky a cíle měření, jak měření bude realizováno, 

v jakých intervalech a kdo ho provede. 

 Audit nového postupu 

Audit poskytuje snadný způsob, jak zkontrolovat provedené změny po skončení 

projektu. Slouţí jako připomínka pro všechny účastníky projektu. 

 Scénář projektu 

Scénář projektu je jakýmsi ohlednutím za projektem. Sděluje úspěšný příběh 

projektu a zdůrazňuje tak skutečnou aplikaci nástrojů metodiky Lean Six Sigma. 

Rovněţ v rámci Lessons Learned sdílí poznatky, chyby a úspěchy. 

 Plán reakce 

Plán reakce navazuje na plán monitorování a podporuje plán kontroly a řízení. 

V podstatě obsahuje popis akcí, které musí nastat při překročení limitů 

monitorovaných metrik. 

1.4.2 Klíčové faktory úspěchu 

V metodologii Lean Six Sigma se setkáváme obecně s několika základními principy, 

jeţ hrají svou roli v šanci na úspěch zlepšovatelských projektů. Jsou jimi: 

 orientace na zákazníka, 

 podniková kultura, 

 zapojení managementu, 

 systematické zlepšovatelské programy, 

 koordinovaný růst znalostní základny, 

 strukturovaný metodický přístup, 

 rozhodování na základě faktů. [11] 

1.5 Týmová práce 

„Existuje mnoho problémů, které lze řešit výhradně efektivní prací ve skupině. Je však 

velice důležité pochopit, že je tu stejné množství problémů, které mnohem lépe postihne 

jednotlivec.“[15] 
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Existují tři hlediska, která hovoří ve prospěch sestavení a práce v týmu. [15] 

1. Řada problémů se týká více neţ jednoho člověka a v takových situacích je 

vţdy rozumnější vzít v úvahu různé názory na věc. 

2. Jsou problémy, u nichţ neexistuje jediná a přímá odpověď a je třeba uplatnit 

přístup, který sjednotí názory jednotlivých lidí. 

3. Vyskytují se situace, které vyţadují, aby se ti, jichţ se problém týká, naplno 

zapojili do řešení. 

„Jestliže máme více hlav soustředěných na daný problém, zkvalitní to jak diskusi, tak i 

řešení, pokud ovšem všichni dodržují správný postup a efektivně spolupracují.“ [15] 

1.5.1 Řešení problémů 

„Základní pravidlo řešení problémů zní: nesnažte se zvládnout všechno sami. 

Odpověď jednotlivce je málokdy lepší, než odpověď celé skupiny. I v případě, že je to dobré 

řešení, nebudou s ním ostatní ztotožněni a bude vás stát spoustu času je přímět, aby s ním 

souhlasili.“ [16] 

Jednoduché základy řešení problémů jsou: 

1. pochopení podstaty problému, 

2. vytvoření hypotézy, 

3. vyhodnocení a vybrání nejlepší hypotézy, 

4. detailní naplánování dalšího postup. 

„Postup řešení problémů musí být přesný, a proto je v něm nutné kombinovat 

analytický a tvůrčí přístup.“ Analytickým přístupem zajistíme, ţe probíraný problém bude 

jasně definovaný a ţe analýza a řešení problému bude vycházet z faktů. Tvůrčí přístup nám 

naopak umoţní vymanit se ze statického světa a přizpůsobit se měnící se realitě. [15] 

1.5.2 Nástroje a techniky řešení problémů 

„Vítejte ve světě rybích kostí, brainstormingu, synektiky, analýzy SWOT a Paretovy 

analýzy, rozhodovacích stromů, metaplánování, mappingu, chicagských pravidel, 

koncepčního vějíře a mnoha dalších technik problem solvingu – řešení problémů.“ [16] 

Brainstorming 

„Brainstorming (bouře mozků) má podnítit kreativní energii účastníků a stimulovat je 

k co největšímu množství variant řešení.“ Vyuţívá synergického efektu, tedy ţe skupina je 

schopna vymyslet více neţ jednotlivec. [17] 
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Čtyři jednoduchá pravidla pro brainstorming jsou: [16] 

1. Výhody mají přednost před nevýhodami. 

U kaţdého nápadu je mnohem produktivnější najít nejdříve jeho výhody a aţ 

pak se starat o jeho nevýhody. 

2. Ţádné teplem naváděné rakety. 

Nezavrhujte nápady dříve, neţ prodiskutujete výhody a nevýhody, mohlo by to 

znamenat konec přísunu nových nápadů a konstruktivního myšlení. 

3. Nadpisy před detaily. 

Dobře napsaný titulek je mnohem lepší neţ dlouhý proslov. 

4. Pochybnosti formulujte pozitivně. 

Zamyslete se nad formulací svých pochybností, některé vedou ke konfliktu, jiné 

k produktivní diskusi. 

Occamova břitva 

„Tato metoda umožňuje týmu definovat problém, a to tak, že z celkového problému 

odstraníme ty jeho části, které jsou nepodstatné, nadbytečné, kterými nemá smysl se zabývat. 

Dospějeme tak k jednoznačné definici problému ve formě konkrétní otázky.“ [18] 

Ishikawův diagram 

Metoda slouţí týmu k identifikaci, analýze příčiny problému a jeho vazeb a přispívá k 

nalezení vhodného řešení problému.  

Myšlenková mapa 

„Myšlenkové mapy využívají asociativního záznamu myšlenek, nápadů, a to pomocí 

grafů, schémat, obrázků či jiných symbolických vyjádření.“ [18] 

Tento nástroj podněcuje kreativní a intuitivní pochopení problému v celé jeho šíři.[17] 

Další pouţitelné nástroje a techniky [17],[18] 

 SWOT analýza 

 Synektika 

 Brainwriting 

 Delfi metoda 

 Morfologická mříţka 

 Vícekriteriální rozhodování 

 Analýza silového pole 

 Metoda ABC 
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 Metoda kritické cesty 

 Relační diagram 

 A řada dalších nezmíněných technik 

1.6 Teoretická východiska v podnikové dokumentaci 

Teorie týkající se zpracovávané problematiky je v podniku obsaţena v několika 

dokumentech. V této kapitole jsou uvedené jen některé z nich, současně je popsán 

nejpodstatnější obsah. 

Packaging Line Capability Study 

Nejdůleţitější z těchto dokumentů je Packaging Line Capability Study, v překladu to 

je studie způsobilosti stáčecí linky. V podstatě je tato studie proces, během kterého se hodnotí 

jednotlivé stroje, které tvoří stáčecí linku. Získávají se data a vyhodnocují se výkony strojů 

v normálních operačních podmínkách v předem stanoveném období. Studie se zabývá i 

podrobným hodnocením příčin zastavení stroje, stejně tak i posouzením rychlosti zařízení a 

jeho dopravníků.  

Selhání, resp. zastavení strojů lze obecně rozdělit do tří kategorií: 

 mikro zastavení: 0-3 minuty, 

 makro zastavení: 3-10 minut, 

 poruchy: 10+ minut, 

Line Capability Study zkráceně LCS je jakýmsi návodem, jak zjistit, který ze strojů 

způsobuje nejdelší prostoj kritického stroje (v našem případě plniče) a co je důvodem 

zastavování. Jde tedy o hledání stroje linky a klíčových příčin poruch, které se projevují na 

nejdůleţitějším zařízení linky, na plniči. 

Packaging KPI - Packaging Line Efficiencies [UFE and ME] 

Účelem toho dokumentu je definovat postupy měření, výpočtů a způsobů reportů 

efektivity stáčecí linky. Rozlišuje přitom dva druhy efektivity UFE (Unadjusted Factory 

Efficiency) – neupravená efektivita výroby a ME (Machine Effienecy) – strojní efektivita. 

Oba ukazatele jsou součástí KPI (Key Performance Indices) – klíčových indexů výkonnosti. 

Mezi další KPI patří: ztráta piva, rozbití/ztráta láhve, ztráta etiket, ztráta korunky, vyřazené 

bedny, spotřebovaný prostředek na mytí lahví a beden, lepidlo, mazivo. Pro pochopení 

výpočtu efektivity je důleţitý obrázek 1. 
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Obr. 1 Definice časů 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 

UFE je ukazatel toho, jak účinně linka fungovala v časovém období dostupném pro 

výrobu nebo práce údrţby a sanitace. Počítá se jako 

𝑈𝐹𝐸 =
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑛 í 𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦

𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛 ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í 𝑓𝑜𝑛𝑑
∙ 100% =

𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒 č𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑛 ý 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚

𝑗𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡 á 𝑟𝑦𝑐 𝑙𝑜𝑠𝑡  𝑙𝑖𝑛𝑘𝑦

𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑 ář𝑛í 𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦 −𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦  𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦
∙ 100%,  

kde jmenovitá rychlost linky je brána jako nominální rychlost kritického stroje. Ztráty 

z kapacity je čas, kdy není majetek vyuţíván pro výrobu ani pro údrţbu a čištění z 

odsouhlasených důvodů nebo z důvodu zákonem daných státních svátků či poţadavků 

politiky společnosti (např. svátky, neplánované směny o víkendech nebo v týdnu). 

Zjednodušeně lze říci, ţe ztráty kapacity jsou ztráty času vzniklé z toho důvodu, ţe stáčecí 

linka nebyla pouţita pro výrobu, čištění nebo údrţbu. 

ME je ukazatel toho, jak účinně linka fungovala ve vztahu k dostupnému časovému 

období, kdyţ byly vyloučeny časy skutečné údrţby a čištění, skutečné povolené odstávky a 

servisní odstávky. Přičemţ slovem skutečné se rozumí přesně trvající. 

Strojní účinnost ME je po odečtení výše zmíněného ovlivněna poruchami, ztrátami 

kvality a rychlosti. Níţe uvedený vztah vyjadřuje způsob výpočtu. 

𝑀𝐸 =
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑛 í 𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦

𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑜𝑣 é 𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦
∙ 100%, 

𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑜𝑣é 𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦 =

𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑ář𝑛í 𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦 − 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦 𝑧 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 − ú𝑝𝑟𝑎𝑣𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛é𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í𝑜 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢 −

𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á ú𝑑𝑟ž𝑏𝑎 𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑐𝑒 − 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é 𝑜𝑑𝑠𝑡á𝑣𝑘𝑦 − 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑛í 𝑜𝑑𝑠𝑡á𝑣𝑘𝑦  
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Úpravy placeného provozního fondu jsou časové ztráty, o něţ se sniţuje způsobilost 

závodu k provozu nebo k výrobě, ale jsou mimo jeho místní kontrolu, jde tedy o vnější vlivy. 

Úpravy placeného provozního fondu jsou rozděleny do následujících kategorií: 

 prostoje způsobené pracovněprávními vztahy,  

 obchodní nedostatek CO2, 

 plánovaná školení a porady týmů,  

 plánované odstávky, 

 ztráty vynucené zákonem či podnikem,  

 prostoje vynucené plánováním, 

 obecný nedostatek prázdných obalů, 

 hotový program, 

 obecné poruchy přívodů vody a energií,  

 NPD a výrobní / vývojové zkoušky, 

 obecný nedostatek surovin, 

 omezení výrobní kapacity vaření. 

Povolené odstávky jsou standardní „pevné“ odstávky určené pro splnění konkrétních 

provozních poţadavků na lince pro stáčení nápojů. 

Povolené odstávky se dělí na následující kategorie: 

 spuštění a zastavení linky,  

 změna balení (obalu), 

 změna značky, 

 změna balení (obal a obsah), 

 čištění a sterilizace (výrobek),  

 čištění a sterilizace (proces), 

 změna balení (vnější balení),  

 denní inventura. 

Servisní odstávky představují ztráty času na stáčecí lince nebo celé stáčecí hale z 

důvodu faktorů, které jsou pro stáčírny „vnější“, ale jsou pod kontrolou závodu nebo 

pivovaru.  

Příklady: 

 filtrace, 

 pivo mimo specifikaci, 
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 nedostatek piva, 

 problémy automatizace ovlivňující dostupnost piva, 

 stáčecí materiály (problémy s jakostí nebo dostupností), 

 sklad / nedostatky vysokozdviţných vozíků (odstávky skladů nevztahující se k lince), 

 nedostatek lahví (interní), 

 chybějící přepravky / kartóny, 

 smíchané obaly, 

 porucha dodávky energií (interní poruchy v pivovaru), 

 zkoušky poţárních hlásičů (cvičení poţárního poplachu). 

Beer Packaging Line Design Philosophy 

Tento rovněţ neméně důleţitý dokument popisuje, jak by měla vypadat stáčecí linka. 

Pro naše účely je nejdůleţitější charakterizovat dva pojmy. Prvním pojmem je buffer a 

druhým je V - profil linky. 

Pojmem buffer je označeno vše, co se týká přepravy lahví mezi jednotlivými stroji. 

Zahrnujete to rozměry všech dopravníků a z nich odvozená kapacita dopravníků v lahvích a 

rovněţ i rychlosti dopravníků. 

V - profil je označení pro uspořádání strojů vzhledem k jejich rychlostem ve vztahu 

k nejpomalejšímu stroji linky. Nepřetrţitý běh tohoto stroje a ve výsledku i efektivita linky 

závisí na rychlostech strojů, jejich poruch a bufferu. Vyšší rychlosti strojů mají za úkol 

kompenzovat ztráty prostojů v případě zastavení tím, ţe co nejrychleji přispějí k akumulaci 

lahví na dopravnících, případně vyprázdnění dopravníků. Jak V – profil vypadá a jaké jsou 

doporučené rychlosti strojů, je znázorněno na obrázku 2. Stroje nacházející se před plničem, 

kde je důleţité mít plné pásy, jsou označeny jako downstream tzn. v překladu po proudu a 

stroje nacházející se za plničem, kde je pro změnu důleţité mít zaplněno méně neţ polovinu 

bufferu, jsou označeny upstream, coţ znamená v překladu proti proudu. 
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Obr. 2 V-profil 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Pivovar má za sebou dlouholetou tradici a patří mezi  modernější pivovary v republice. 

Je pevnou součástí regionu a řadí se mezi stálé a perspektivní zaměstnavatele kraje.  

2.1 Certifikace 

Pivovar je drţitelem několika certifikátů: 

 ISO 14001:2015: ochrana ţivotního prostředí, 

 ISO 9001:2015: řízení kvality, 

 FSSC 22000:2005 a GMP+ B2: nezávadnost potravin, 

 ISO 50001:2011: hospodaření s energií, 

 ISO 18001:2008: bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

V období březen/duben 2018 absolvoval pivovar recertifikační audit integrovaného 

systému řízení podle výše zmíněných norem. 

2.2 Výrobní program pivovaru 

V pivovaru se do lahví stáčí tyto druhy piv: 

 Světlá výčepní 10° 

 Světlý leţák 12° 

 Světlý leţák 11° 

 Nealkoholické pivo  

2.3 Výrobní procesy 

Výrobní proces piva se skládá z následujících činností: šrotování sladu, vystírání a 

rmutování, filtrace sladiny, chmelovaru, odpočinku, chlazení mladiny, kvašení, dokvašování a 

zrání, filtrace a stabilizace, stáčení. 

Na plnící lince vratných lahví probíhá proces stáčení piva. Kromě jiného linka 

zahrnuje proces mytí, kontroly čistoty a integrity lahví, víčkování, pasterování, lepení etiket a 

balení do přepravek. 

Kromě plnící linky vratných lahví se v pivovaru nachází ještě i plnící linka sudů a 

přečerpávací stanice pro plnění do cisteren. 
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3 PRAKTICKÁ APLIKACE LEAN SIX SIGMA 

V této části práce jsou popsány jednotlivé fáze cyklu DMAIC v metodologii Lean Six 

Sigma aplikované na problematiku stáčecí linky. Zdrojem informací jsou především závěry 

z porad řešitelského týmu, data ze systému sběru dat a vlastní pozorování. 

3.1 Fáze definování 

Kapitola obsahuje základní vstupní informace o projektu. 

3.1.1 Návrh projektu 

Informace o projektu byly poskládány do projektové listiny znázorněné v tabulce 1. Ta 

obsahuje vše od definování problému, jeho očekávaného přínosu, metrik a cílových hodnot, 

harmonogramu, rozsahu a řešitelského týmu. 

Tab. 1 Projektová listina 

Projektová listina 
Vyjádření problému 

 
Přínos 

Co: Časté zastavování strojů. 
Kdy: Během provozu. 
Kde: RB linka 
Proč: Zvyšuje zatížení obsluhy a přispívá k nižší 
efektivitě. 

 

Finanční:  
- Eliminace ztrátových časů na plniči – 5.000 
CZK za hodinu 
- Snížení potřeby náhradních dílů 
Nefinanční:  
- Úspora lidských zdrojů 
Obchodní: 
- Rychlejší plnění požadavků zákazníka 

 

 

 

 

 Stanovení metrik a cílů 
 

Harmonogram 
        

 
Fáze Plánované dokončení 

 

Metrika 
Současná 
hodnota 

Cíl   

 
Define:  12. 6. - 2. 7. 2017 

  

ME: dle analýzy 
+ 0,14 

% 
  

 

Measure:  3. 7. - 20. 8. 2017 
  

Zastavení strojů: dle analýzy - 20 %   

 

Analyze:  20. 8. - 14. 10. 2017   

        

 

Improve: 14. 10. - 31. 12. 2017   

        

 

Control:  1. 1. - 31. 1. 2018   

Rozsah projektu 
 

Členové týmu 
Začátek procesu Vstup do depaletizéru 

 

Funkce    

        

 

Vedoucí týmu Bc. Lukáš Moravec 

Konec procesu Výstup z logopaku 

 

Sponzor Ing. Grzegorz Komora 

       

 

Člen týmu Manažer stáčení 

Včetně rámce Lidské zdroje     

 

Člen týmu Manažer RB linky 

       

 

Člen týmu Manažer údržby 

Mimo rámec Média vstupující do procesu 

 

Člen týmu Vedoucí mechano údržby  

        

 

Člen týmu Vedoucí elektro údržby  

        

 

Člen týmu Provozní elektronik 

        

 

Člen týmu Technolog 

Zdroj: Vlastní zpracování dle vzoru [14] 
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3.1.2 Vyjádření problému 

V pivovaru se v pravidelných intervalech hodnotí klíčové ukazatele výkonnosti. 

Jedním z nich je i efektivita, konkrétně se nazývá „Strojní účinnost“ zkratkou ME. Co má vliv 

na tento ukazatel a jak se počítá, bylo probráno v kapitole 1.6. 

S aktuální technologií je očekáváno zvýšení hodnoty efektivity o 0,14 %, hodnoty 

z poslední doby však nevykazují očekávaný nárůst. 

Vzhledem k tomu, ţe linka je soustavou vzájemně propojených strojů, je nezbytné 

k určení a odstranění příčiny nebo příčin niţší efektivity, vyvinout daleko větší úsilí, neţ jen 

pouhou studii. 

Niţší efektivitu však dle prvotních odhadů nezpůsobují poruchy, nýbrţ mikrostopy 

strojů na lince, čímţ dochází k vyprazdňování vstupů či zaplňování výstupů. To má za 

následek zastavení plnícího procesu a tedy niţší efektivity stáčení. 

3.1.3 Stanovení rozsahu projektu 

Stanovení hranic projektu, kde začíná a kde končí, je jedním z klíčových faktorů 

úspěšnosti. Proces výroby piva se skládá z několika činností včetně stáčení, kde se projekt 

realizuje. K přesnějšímu zařazení jak samotného stáčení, tak i jeho jednotlivých činností nám 

slouţí top down diagram znázorněný na obrázku 3. 

 

Obr. 3 Top down diagram 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Kdyţ uţ známe návaznosti na proces stáčení včetně jeho dílčích procesů, můţeme 

přistoupit k detailnějšímu vymezení projektu pomocí SIPOC diagramu, který lze pozorovat 

v tabulce 2. Tento SIPOC diagram ukazuje vazby procesu stáčení s dalšími procesy 

v pivovaru.  

Tab. 2 SIPOC diagram 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers 

Sklad 

 palety 

stáčení 

 palety 

Sklad  bedny  bedny 

 prázdné láhve  plné láhve 

Energetika 

 voda  odpadní voda POV 

 pára  rozbité sklo FS 

 vzduch 
     elektřina 
    Dodavatelský 

řetězec 
 mazivo 

     desinfekční prostředky 
    

Dodavatelský 
řetězec 

 korunky 
     etikety 
     lepidlo 
    Filtrace  pivo 
    Zdroj: Vlastní zpracování  

SIPOC diagram v tabulce 2 nezohledňuje samotné části procesu stáčení a vazby mezi 

jeho vlastními procesy. Z tohoto důvodu byl sestaven detailnější SIPOC diagram, který jiţ 

zmíněné vazby zohledňuje, viz tabulka 3. 

Ve všech procesech ještě figuruje jako vstup vzduch a elektřina, kde vzduch má 

dodavatele nejbliţší uzávěr a elektřina nejbliţší rozvaděč, toto není v tabulce 3 zobrazeno pro 

lepší přehlednost. 
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Tab. 3 SIPOC diagram jednotlivých procesů stáčení 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers 

sklad palety s láhvemi 
depaletizace 

bedny s láhvemi inspektor beden 

    palety   

depaletizace bedny s láhvemi 

inspekce beden 

bedny s OK láhvemi vykladač 

    

bedny s NOK 

láhví/láhvemi ruční třídění 

inspekce beden 

bedny s NOK 

láhví/láhvemi ruční třídění bedny s OK láhvemi vykladač 

HR operátor bedny s NOK láhvemi jiný pivovar 

inspekce beden 
bedny s OK láhvemi vykládání 

láhve myčka láhví 

 ruční třídění bedny myčka beden 

vykladač láhve 

mytí láhví 

odpad čistička 

CIP - uzávěr aditiva láhve inspektor láhví 

nejbliţší uzávěr pára 

  nejbliţší uzávěr voda 

  myčka láhví láhve inspekce prázdných 

láhví 

OK láhve plnič 

    šrot FS 

filtrace pivo 

pasterování 

pivo plnič 

nejbliţší uzávěr pára 

  nejbliţší uzávěr voda 

  paster pivo 

plnění 

láhve lepička 

inspektor láhví láhve     

dodavatelský řetězec korunky 

  nejbliţší uzávěr voda 

  CIP - uzávěr CO 

  CIP - uzávěr ClO2     

plnič láhve 

lepení etiket 

láhve vkladač 

dodavatelský řetězec etikety 

  dodavatelský řetězec lepidlo 

  nejbliţší uzávěr voda     

lepička láhve vkládání bedny s láhvemi 

inspektor plnosti 

beden 

myčka beden bedny     

vkladač bedny s láhvemi 

inspekce beden 

bedny s láhvemi paletizér 

nejbliţší uzávěr vzduch 

  nejbliţší rozvaděč elektřina     

inspektor plnosti 

beden bedny s láhvemi paletizace palety s bednami foliovač 

depaletizér palety     

paletizér palety s bednami 
foliování 

zafoliované palety etiketovačka 

dodavatelský řetězec folie     

dodavatelský řetězec štítky lepení štítky 

označená zafoliovaná 

paleta sklad 

foliovač zafoliované palety     

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ve stručnosti lze říci, ţe hranicí projektu je vše, co bezprostředně ovlivňuje tok 

materiálu linkou a je kromě ručního třídění automatické, případně poloautomatické. Pro lepší 

orientaci je na obrázku 4 zobrazeno uspořádání linky spolu s tokem materiálu. Můţeme si 

rovněţ povšimnout, ţe obrázek 4 zahrnuje i činnost mytí beden, skladování beden a i kontrolu 

celistvosti palet, které nejsou v obrázku 3 ani v tabulce 3. Jedná se o vedlejší podpůrné 

činnosti. 

 

Obr. 4 U layout s tokem materiálu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Lepší představu o tom, jak přesně proces stáčení probíhá, podává obrázek 5, na kterém 

je znázorněn vývojový diagram procesu stáčení. 

 

Obr. 5 Vývojový diagram procesu stáčení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nyní kdyţ uţ známe meze projektu, identifikovali zákazníky i dodavatele, vstupy a 

výstupy, známe i z jakých činností se skládá proces stáčení, můţeme pomocí stromové 

struktury převést poţadavky zákazníků na měřitelné vstupní charakteristiky. 

Na obrázku 6 je znázorněn strom CTQ. Vyznačená oblast znázorňuje, co chceme 

v rámci projektu zvýšit. Jedná se o efektivity, se kterými jsme se jiţ seznámili v kapitole 1.6. 

Správně by v této struktuře měly být i cílové hodnoty, ty však z důvodu citlivosti jejich 

povahy nejsou zaznačeny. 

 

Obr. 6 Strom CTQ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.4 Rizika projektu 

Jelikoţ projekt byl jiţ při jeho zadání schválen, jsou riziky projektu v této kapitole 

myšleny skutečnosti, které mohou přímo či nepřímo vyústit v prodlouţení doby projektu a 

v nejhorším případě i k nesplnění poţadovaných výsledků. 
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Prvním rizikem je příliš velký rozsah projektu. Zkoumání všech okolností procesu 

stáčení můţe být velice časově náročné a mnoţství získaných dat můţe prodlouţit jejich 

zpracování a případně se v nich tým můţe i zbytečně topit.  

Dalším rizikem je nezkušenost vedoucího týmu, který byť si je této skutečnosti 

vědom, nemusí umět správně pracovat s nástroji metodiky Lean Six Sigma. 

Třetím rizikem je věnování úsilí byť problémovým částem procesu, ale s minimálním 

či zanedbatelným přínosem. 

Výčet zmíněných rizik není jistě kompletní, proto lze jen doporučit, aby při uzavírání 

a i v průběhu kaţdé fáze projektu, bylo vše řádně konzultováno se všemi členy týmu. 

3.2 Fáze měření 

Kapitola se zabývá různými způsoby sběru dat a z nich učiněnými prvotními závěry. 

3.2.1 Plán sběru dat 

Dle metodiky LCS byl sestaven plán sběru dat, zobrazený v tabulce 4, podle kterého 

bylo následně postupováno v průběhu vlastního měření. 

Tab. 4 Plán sběru dat 

Co (metrika)  Kdo/Kde  Kdy  Jak  Kolik  

Maximální výkony strojů 
*láhve/hod+ 

Moravec/stáčecí 
linka 

Červenec 2017 Stopky 10x 

Průměrné výkony strojů 
*láhve/hod+ 

Moravec/stáčecí 
linka 

Červenec 2017 Stopky 5x 

Rozměry dopravníků 
[cm] 

Moravec/stáčecí 
linka 

Červenec/Srpen 
2017 

Svinovací metr 1x 

Rychlosti dopravníků 
[cm/s] 

Moravec/stáčecí 
linka 

Červenec/Srpen 
2017 

Stopky, svinovací 
metr 

5x 

Dynamický buffer *min+ 
Moravec/stáčecí 
linka 

Srpen 2017 Stopky 1x 

Prostoje strojů *min+ 
Moravec/stáčecí 
linka 

Srpen/Září 2017 Stopky 1x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.2 Vlastní měření 

Měření maximálního výkonu 

Jako jedno z prvních provedených měření bylo měření maximálních rychlostí všech 

strojů na lince. Toto měření probíhalo za ideálních podmínek, tzn. kaţdý stroj měl 
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dostatečnou zásobu na vstupu a dostatek místa na výstupu. Zároveň během měření nesmělo 

dojít k ţádnému zastavení či zpomalení stroje. Taktéţ u kaţdého stroje byl zvolen způsob 

pozorování tak, ať umoţňuje následný přepočet na jednotnou metriku výkonu, tou je počet 

lahví za hodinu. 

U palezitéru a depalezitéru byl změřen čas, za který zpracuje tři po sobě jdoucí palety. 

Měřit čas zpracování více po sobě následujících palet by bylo kvůli velmi krátkým zastavením 

takřka nerealizovatelné. 

Při měření maximálního výkonu vkládače a vykládače se pro změnu měřil čas, za 

který přístroj udělal deset otáček. K tomuto úkonu bylo zapotřebí určit výchozí pozici, tou 

bylo označení jedné z hlav stroje. Vkládač a vykládač mají na rozdíl od paletizéru a 

depaletizéru moţnost změnit rychlosti dle situace na vstupu a výstupu, tudíţ stanovených 

deset otáček bylo rozumným kompromisem mezi časem potřebným ke sběru dat a kvalitou 

dat získaných. 

Lepička, EBI (= inspektor prázdných lahví) a inspektor beden mají vlastní zabudované 

počítadlo, proto na těchto zařízeních bylo zjišťováno mnoţství prošlých lahví za minutu, 

v případě inspektoru beden to byly bedny. Na rozdíl od inspektoru beden má lepička různé 

stupně rychlosti, proto bylo nezbytné, aby po celou dobu měření měla maximální výkon, coţ 

bylo ověřováno na displeji. 

Myčka ţádné počítadlo nemá, byl tedy počítán čas, za který se desetkrát otočí 

vykládací hřeben.  

U foliovače a logopaku nebylo z logistického důvodu moţné získat jiná data neţ čas, 

za který stroj zpracuje pouze jednu paletu. Tímto důvodem je čekání na transport od stroje do 

další části linky. 

Jako poslední ze strojů byl měřen samotný plnič. U něj byl změřen čas pěti otočení 

celého plnícího kola. K tomuto měření bylo zapotřebí určit si na plnícím kole referenční bod a 

znát celkový počet plnících ventilů. 

Všechna měření byla opakována celkem desetkrát a čas byl měřen stopkami 

s přesností na desetinu vteřiny. Jako zdroje nejistot měření byla kromě měřícího systému 

vzata v úvahu i statistická nejistota a reakční doba. Díky absenci tolerancí a nízkým 

nejistotám se však s výsledky nejistot nepracuje. Naměřené hodnoty časů, resp. kusů jsou 

zobrazeny v tabulce 5, získaná průměrná hodnota pak byla pouţita k přepočtu na výkon 

s jednotkou láhve/h, které poté slouţí k sestavení V – profilu. 
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Tab. 5 Hodnoty měření určení k výpočtu maximálního výkonu 

 

paletizér 
[s] 

depaletizér 
[s] 

vykladač 
[s] 

vkladač 
[s] 

lepička 
[ks] 

myčka 
[s] 

inspektor 
beden 

[ks] 
foliovač 

[s] 
logopak 

[s] 
EBI 
[ks] 

plnič 
[s] 

1 128,70 130,10 37,3 36,2 961 23,1 63 20,3 27,4 928 54,8 

2 129,00 130,20 36,6 36,4 961 23,3 59 20,2 27,5 926 55,0 

3 129,20 129,40 36,7 36,3 961 23,5 58 20,1 27,4 927 54,9 

4 129,00 128,70 36,9 36,7 969 23,4 59 20,0 27,3 938 54,6 

5 129,20 129,40 37,1 36,4 961 23,5 60 20,5 27,1 933 54,7 

6 129,10 128,70 36,7 36,4 960 23,4 61 20,1 27,1 940 54,9 

7 129,30 129,00 36,5 36,5 962 23,4 61 20,4 27,3 929 54,7 

8 128,90 128,90 36,8 36,3 962 23,3 62 20,2 27,1 929 54,7 

9 128,90 129,60 36,9 36,5 960 23,2 59 20,1 27,1 946 54,8 

10 128,60 128,90 36,7 36,6 973 23,2 60 20,4 27,2 949 54,9 

průměr 128,99 129,29 36,82 36,43 963 23,33 60 20,23 27,25 935 54,80 

výkon 66 982 66 827 78 221 79 057 57 780 61 725 72 240 142 371 105 691 56 070 55 183 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Měření průměrného výkonu 

Kromě maximálních výkonů byly změřeny i průměrné výkony strojů linky, téţ 

můţeme označit jako provozní výkony. Měření probíhalo za běţných provozních podmínek, 

tzn. linka musela jet a nevykazovat ţádné plánované či neplánované prostoje (= větší 

poruchy). Kaţdé měření probíhalo po dobu deseti minut a promítalo se do něj vlastní 

zastavení stroje ale i zastavení z důvodu situace linky (tzn. buď stroj neměl místo na výstupu 

nebo materiál na vstupu). Aby byl obrázek z tohoto měření co nejvíce objektivní, bylo měření 

opakováno celkem pětkrát, ve třech ne po sobě následujících dnech, přičemţ měření získána 

ve stejný den jsou z různých směn a dělí je od sebe minimálně šest hodin. Získaná data jsou 

zobrazena v tabulce 6, pro zjednodušení jsou uvedené hodnoty jiţ přepočteny v kusech (resp. 

lahvích), nechybí ani přepočet na výkon s jednotkou láhve/h. 

Tab. 6 Hodnoty měření k výpočtu průměrného výkonu 

 
paletizér depaletizér vykladač vkladač lepička myčka 

inspektor 
beden foliovač logopak EBI plnič 

1 8320 6400 8320 9600 7461 7000 9060 8000 8000 9295 9156 

2 7200 8640 9600 7840 8776 6520 9140 8000 8000 8403 9181 

3 9600 7200 8000 9280 7012 9720 8940 7200 7200 9279 8216 

4 8480 9760 8160 9440 9006 7280 8600 8800 8800 8451 7721 

5 6560 8800 11040 9760 8125 8440 8180 8800 8800 8599 8537 

průměr 8032 8160 9024 9184 8076 7792 8784 8160 8160 8805 8562 

výkon 48192 48960 54144 55104 48456 46752 52704 48960 48960 52832 51373 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Během měření průměrného výkonu se stroje zastavily z těchto důvodů: 

Paletizér  

4x zácpa palet, 10x nedostatek beden, 3x špatné najetí beden 

Depaletizér  

1x zácpa palety, 5x nedostatek palet, 12x zácpa beden 

Vkladač 

9x zácpa beden, 5x rozbitá láhev na vstupu, 4x nedostatek lahví 

Vykladač 

10x nedostatek beden, 4x zácpa beden, 3x zácpa lahví, 1x zaseknutá bedna 

Lepička  

8x zácpa lahví, 1x rozbitá láhev, 2x nedostatek lahví 

Myčka 

2x nedostatek lahví, 5x sběrná porucha, 2x zácpa lahví, 1x rozbitá láhev na výstupu 

Inspektor beden 

4x nedostatek beden, 4x zácpa beden, 2x zaseknutá bedna 

Foliovač 

6x nedostatek palet, 5x zácpa palet 

Logopak 

5x zácpa palet, 1x nedostatek palet 

EBI 

2x hodně vyřazených lahví, 1x spadlá láhev 

Plnič 

1x nedostatek lahví, 1x zácpa lahví, 2x hodně vyřazených lahví na EBI, 1x spadlá láhev u EBI 

Maximální a průměrný výkon je promítnut na obrázku 7, který zobrazuje jednotlivé 

výkony strojů vztaţené k nominálnímu výkonu linky. Rovněţ byl pro porovnání přidán i 

doporučený výkon, který je uveden v interní dokumentaci. Výkony a doporučení jsou 

podkladem pro V – profil, viz kapitola 1.6.  
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Obr. 7 Maximální, průměrný a doporučený V - profil linky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejdůleţitější informací vyplývající z toho obrázku je fakt, ţe všechny stroje jsou 

schopny jet na doporučený výkon. V případě vkladače a vykladače dokonce maximální výkon 

daleko převyšuje poţadavky na doporučený výkon. Otázkou zůstává, jestli tyto nerovnosti ve 

V – profilu nezpůsobují nějaké problémy. U foliovače a logopaku ţádné doporučení výkonu 

interní dokumentace nestanovuje a měření jejich průměrného výkonu bylo limitováno 

systémem přepravy, jak jiţ bylo zmíněno. 

Další informaci si lze vzít z trendu průměrných výkonů, lze pozorovat, ţe nemají V –

 profil a z uvedených hodnot je rovněţ i patrné, ţe v průměru nedosahují ani nominálního 

výkonu linky. 

Nejvyššího průměrného výkonů dosahuje vkladač a vykladač, coţ je dáno především 

jejich vysokou maximální rychlostí a do jisté míry tak z dlouhodobého hlediska kompenzují 

ztráty výkonu ostatních strojů. 

Nejmenší průměrný výkon vykazovala myčka lahví, důvodem jsou časté zastavení 

s nutností zásahu operátora a z technologických důvodů obtíţný přístup k místu vzniku 

zastavení, čímţ se prodluţuje doba nápravy dané situace. 

Jinou informaci o tom, jak si který stroj z hlediska výkonu vede, dávají upravená data, 

která jsou graficky znázorněna na obrázku 8. Uvedená procenta se vztahují k průměrnému % 
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z maximálního výkonu. Interpretace toho obrázku by měla být taková, ţe pokud by se 

průměrný výkon rovnal svému maximálnímu výkonu, tzn. neustále by bylo vyuţito 

potenciálu stroje, byl by zelený sloupec na úrovni sta procent. Další informaci podává rozdíl 

ve výšce zeleného a červeného sloupce. Pokud je zelený sloupec vyšší neţ červený, je daný 

stroj v průměru schopen jet na vyšší výkon neţ nominální výkon linky. V opačném případě to 

znamená, ţe stroj můţe brzdit výkon linky a to tak moc, jak je velký výškový rozdíl sloupců. 

Jak je z obrázku 8 patrné, největší mezeru do svého maximálního výkonu má foliovač 

a logopak. Jak jiţ bylo zmíněno v části zabývající se měřením maximálního výkonu, výkon 

těchto strojů je omezován systémem přepravy. Myčka lahví a lepička pak představují stroje 

nejblíţe plniče, které nedosahují v průměru nominálního výkonu linky. Nedosahují ho ani 

depaletizér, paletizér, foliovač a logopak. 

Teoreticky by se v ideálním případě měly oba barevné sloupce rovnat a jejich výška 

by postupně měla tvořit V - profil. 

Na tomto místě je vhodné znovu připomenout fakt, ţe se jedná o průměrné hodnoty 

výkonu, které ve výsledku s sebou nesou spoustu rizik, především při interpretaci. 

 

Obr. 8 Průměrné výkony strojů porovnané s nominálním výkonem linky a vztaţené ke svému 

maximálnímu výkonu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Měření bufferu 

Co je to buffer, bylo jiţ probíráno v kapitole 1.6. Pro identifikaci jednotlivých 

dopravníků a orientaci na lince bylo vytvořeno schéma linky, které je zobrazeno na obrázku 9. 

Kaţdý dopravník je poté identifikován číslem podle pozice mezi stroji, se kterým pracují 

tabulky v přílohách. Mezi paletizérem a logopakem se o bufferu nedá hovořit, proto zde 

nejsou zmíněny. 

 

Obr. 9 Schéma linky s označením dopravníků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Měření bufferu se skládalo z měření rozměrů (délky a šířky) omezených dopravníků, 

tj. rozměrů mezi vodícími lištami, které omezují kapacitu a rychlosti dopravníků. Rozměry 

byly změřeny pomocí svinovacího metru. K měření rychlostí byla pouţita méně exaktní 

metoda, kdy byl sledován čas, za který urazí láhev/bedna (v některých případech článek 

dopravníku) předem definovanou dráhu. Poté byla vypočítána rychlost jako podíl dráhy a 

času. Kvůli zpřesnění zvoleného způsobu měření rychlosti, bylo kaţdé měření pětkrát 

opakováno. Samotné výsledky měření se nachází v příloze č. 1 a č. 2. 

V následující části figurují ještě dosud nevysvětlené pojmy, jsou jimi statický a 

dynamický buffer.  

Statický buffer je označení pro teoretický čas naplnění bufferu, tzn. čas, za který se 

zastaví předcházející stroj, je-li následující stroj v poruše (nebo stojí z jiného důvodu) a buffer 

mezi těmito stroji byl prázdný. Za teoretický čas je označen proto, ţe bere v potaz maximální 

kapacitu dopravníků, které jsou ovšem z technologických důvodů omezeny. Na rozdíl od 

dynamického bufferu, který byl změřen, je statický buffer získán výpočtem. Výsledný čas je 
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získán podílem kapacity bufferu v lahvích a výkonu následujícího resp. předcházejícího stroje 

v lahvích za minutu. Většina parametrů uváděných v tabulkách zmíněných příloh slouţí 

k získání výsledku hodnoty statického bufferu. 

Dynamický buffer je čas, za který v případě strojů před plničem, se zastaví následující 

stroj, je-li předcházející stroj v poruše nebo stojí z jiného důvodu. U strojů za plničem je to 

pak čas, za který se zastaví předcházející stroj, je-li následující stroj v poruše nebo stojí 

z jiného důvodu. Naměřený čas dynamického bufferu byl získán v podmínkách standardní 

výroby, přičemţ předpokladem byl plynulý chod strojů.  

Jednotlivé tabulky týkající se bufferů se nachází v přílohách 3-5. Některé hodnoty 

statických bufferu se neskládají ze všech uvedených hodnot, ale jsou z technologických 

důvodů omezeny jen na určité dopravníky. 

Souhrn hodnot statického a dynamického bufferu lze pozorovat v tabulce 7, která je 

ještě navíc doplněna o kumulované hodnoty, které jsou graficky zobrazeny na obrázku 10 a 

minimální hodnoty statického bufferu, dle interní dokumentace. Kromě statického bufferu 

mezi vkládačem a paletizérem jsou všechny hodnoty statického bufferu nad minimální 

hodnotou. 

Tab. 7 Sourhn bufferů 

  
statický 
buffer 

dynamický 
buffer 

kumulovaný 
dynamický 
buffer 

kumulovaný 
statický 
buffer 

minimální 
statický 
buffer 

kumulovaný 
minimální 
statický 
buffer 

depaletizér-vykladač 3,58 1,59 8,00 12,80 3,50 7,00 

vykladač-myčka 2,85 1,71 6,41 9,22 2,00 3,50 

myčka-plnič 6,37 4,70 4,70 6,37 1,50 1,50 

plnič 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

plnič-etiketovačka 5,52 3,08 3,08 5,52 4,50 4,50 

etiketovačka-vkladač 3,74 2,38 5,46 9,26 3,00 7,50 

vkladač-paletizér 1,96 0,43 5,89 11,22 3,00 10,50 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se skutečně skrývá za hodnotami statického a dynamického bufferu, vysvětluje 

následující úvaha. Jede-li linka v běţných podmínkách a vyskytne-li se porucha na 

depaletizéru, tak po 8 minutách (coţ je hodnota kumulovaného dynamického bufferu) dojde 

k zastavení plniče z důvodu nedostatku lahví na vstupu. Samozřejmě tato hodnota se můţe 

různit v závislosti na předchozím stavu linky, ale nikdy nebude vyšší neţ 12,8 minuty (coţ je 

hodnota kumulovaného statického bufferu). 
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Správně interpretovat získané hodnoty bufferů, graficky zobrazené na obrázku 10 je 

trochu sloţitější. Je důleţité mít na paměti fakt, ţe před plničem je ţádoucí mít plno a za 

plničem převáţně prázdno, plnič se tedy stává jakýmsi zlomovým místem při výpočtu 

kumulovaných součtů a my opět můţeme pozorovat V – profil, nyní i ve spojitosti 

s bufferem. Podle onoho obrázku vypadá situace bufferů v souladu s očekáváním, jediná 

trochu niţší hodnota je dynamický buffer mezi vkládačem a paletizérem. Ve výsledku to 

znamená, ţe paletizér bude hodně náchylný na fluktuaci beden, čímţ by docházelo k častějším 

zastavováním. 

 

Obr. 10 Grafické zobrazení bufferů 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 

Na tomto místě je důleţité poloţit otázku, zda stačí znát hodnoty dynamických bufferů 

a zajistit nápravu daného zastavení do té doby. Bohuţel nestačí, protoţe hodnoty 

dynamického bufferu nepočítají s nájezdem lahví, pouze říkají, za jak dlouho se další stroj 

zastaví, stojí-li stroj předcházející. Nalézt odpověď na tuto otázku není jednoduché, vţdy se 

totiţ jedná o kombinaci několika faktorů, a to především na situaci na lince, délce zastavení, 

rychlosti dopravníků aj. 

O rychlosti dopravníků zde zatím mnoho nezaznělo, přesto jsou důleţitou součástí 

bufferů. Bohuţel nikde není napsáno, jakou rychlost mají jednotlivé dopravníky dosahovat a 

pouhé číselné hodnoty, byť i graficky zobrazené neříkají, jestli je rychlost dostačující nebo ne. 

Z tohoto důvodu byl vymyšlen teoretický přepočet na výkon s jednotkou láhve/hodinu, kterou 

uţ můţeme porovnat s rychlostmi strojů. Slovo „teoretický“ zde hraje významnou roli, 

protoţe předpoklad přepočtu je ten, ţe kaţdý dopravník přepraví právě maximální počet lahví, 
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které se na něj vejdou a nepočítá s ţádnými rozestupy vzniklými při přecházení na dopravník 

o vyšší rychlosti. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu při interpretaci výsledků. 

Obecně co se rychlostí přepravy týče, tak z logiky bufferů je ţádoucí, aby od prvních 

dopravníků rychlost přepravy rostla, a to aţ do určitého bodu, a poté se přizpůsobovala 

rychlosti stroje. Zde hraje velkou roli opotřebitelnost dílů dopravníku. 

V příloze 6-7 se nachází grafy zobrazující výkony jednotlivých dopravníků. Některé 

nebyly z technologických důvodů měřeny. V grafech se nachází identifikační čísla 

dopravníků v souladu s obrázkem 9, počty přepravených lahví za hodinu charakterizující 

výkon a maximální výkony strojů, mezi kterými se dopravníky nachází. Kromě dopravníků 

mezi lepičkou a vkládačem, vkládačem a paletizérem byly více méně splněny předpoklady 

jejich rychlostí. Ale i tam by se kolísání rychlostí dalo vysvětlit, dochází tam k nezbytným 

technologickým úkonům a některé vyţadují změnu rychlosti za účelem vytvoření mezery 

mezi láhvemi/bednami. Některé dopravníky se dostaly svým výkonem na hranici výkonu 

příslušného stroje, ale ţádné výrazně nebyly pod onou hranicí. Je třeba však vzít v úvahu 

teorii, ze které vychází výpočet výkonu dopravníků, reálně budou totiţ výkony dopravníků o 

trochu menší. 

Měření prostojů jednotlivých strojů 

Dalším z realizovaných měření bylo měření prostojů jednotlivých strojů dle metodiky 

LCS. Za tímto účelem byl kaţdý stroj pozorován po dobu šesti hodin a kaţdé zastavení stroje 

bylo zaznamenáno do připraveného formuláře, jehoţ vyplněná ukázka se nachází v příloze č. 

8. Předem byly stanoveny čtyři základní důvody zastavení, jsou jimi zácpa na výstupu, 

nedostatek na vstupu, porucha stroje a ostatní důvody. Pro přesnější určení důvodu zastavení 

byly ještě formuláře doplněny o poznámky. Z důvodu nedostatečného pokrytí lidských zdrojů 

byla měření realizována v jiný den, čímţ došlo k částečné ztrátě informace o celkovém chodu 

celé linky. Získané údaje tedy vypovídají spíše o trendu. 

Největší roli při identifikaci druhu zastavení hrál především stroj, konkrétně jeho 

displej, který druh zastavení klasifikoval, případně probíhala i komunikace s obsluhou. 

Z tohoto měření byly po dohodě týmu vyloučeny stroje EBI, foliovačka a logopack. 

Ze zaznamenaných dat vznikla tabulka 8, ve které se nachází souhrn prostojů dle 

základních kategorií. Zeleně vyznačené oblasti jsou hodnoty poţadovaných stavů, tj. stavů ke 

kterým dochází především kvůli rychlostem dle V – profilu. Výjimku tvoří u vykladače 

hodnota zácpy, kterou z 38,07 minut tvoří zácpa beden z důvodu plného zásobníku. Druhou 
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výjimkou je hodnota nedostatku u vkladače, kterou z 13,13 minut tvoří nedostatek beden. 

Hodnoty prostojů u těchto výjimek včetně neoznačených hodnot jsou tedy neţádoucí.  

Jistě zajímavou hodnotu prostoje lze pozorovat ve ţlutě označené oblasti v kategorii 

„ostatní“ u plniče. Pod touto kategorií se totiţ skrývají i tzv. povolené zastávky, které jsou jiţ 

zmíněny i v kapitole 1.6 a nejsou tedy neţádoucí. Celkem tyto povolené zastavení dělají 73,58 

minut, čímţ na kategorii „ostatní“ bez povolených zastavení připadá celkový čas prostoje 4,15 

minut, coţ v porovnání se zbylými kategoriemi je relativně zanedbatelný čas. Oněch 4,15 

minuty tvoří zastavení kvůli vyřazení příliš mnoha lahví u EBI. 

Tab. 8 Souhrn z 6h měření prostojů 

  depaletizer vykladač myčka plnič lepička vkladač paletizer 

nedostatek [min] 6,04 38,53 12,14 31,33 60,68 102,16 111,31 

ostatní *min+ 3,79 1,57 1,97 77,73 10,02 22,51 0,22 

porucha [min] 11,44 1,53 9,59 2,12 3,12 3,84 37,06 

zácpa *min+ 195,42 139,91 84,67 22,17 25,94 19,12 23,25 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Povolené zastávky se promítají nejen u plniče, ale i u všech ostatních pozorovaných 

strojů. Proto byla vytvořena tabulka 9, která jiţ znázorňuje skutečné časy prostojů 

neţádoucích stavů. 

Tab. 9 Upravený souhrn z 6h měření prostojů 

  depaletizer vykladač myčka plnič lepička vkladač paletizer 

nedostatek [min] 6,04 38,53 12,14 31,33  ---- 13,13 2,68 

ostatní *min+ 3,79 1,57 1,97 4,15 10,02 22,51 0,22 

porucha [min] 11,44 1,53 9,59 2,12 3,12 3,84 37,06 

zácpa *min+ 1,28 38,07  ---- 22,17 25,94 19,12 23,25 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 9 má ve svých vyznačených oblastech hodnoty prostojů, které se výrazněji 

liší od hodnot zastavení z jiných kategorií. Čímţ dostáváme prvotní informace o problémech 

strojů na lince. 

Podíváme-li se na onu tabulku z pohledu poruch, je patrné, ţe nejhůře si stojí 

platetizer, depaletizer a myčka lahví. U paletizeru je to dáno výskytem skutečné poruchy, 

která vyţadovala výměnu poškozené části, konkrétně šroubu, a následné seřízení. Naopak u 

depaletizeru je hodnota prostoje tvořena několika kratšími zastaveními řešenými operátorem, 

které navíc nemusí být ani poruchou, nýbrţ důsledkem vnějšího vlivu. 
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Jak jiţ bylo zmíněno, druh zastavení se odvíjí od záznamu na displeji stroje. Dle 

pozorování však lze říci, ţe kromě zmíněného paletizeru a ještě i lepičky, ţádný jiný stroj 

nevykazoval znaky poruchy, nýbrţ vnějšího vlivu. 

Nicméně i přes všechno výše zmíněné, se i dále pracuje s informacemi zobrazenými 

strojem, tudíţ co je psáno jako porucha se tak i bere. S informacemi o délce poruch jiţ 

můţeme zjistit, jak si který stroj vede z pohledu výkonu. Na obrázku 11 můţeme pozorovat 

DPMO jednotlivých strojů s ohledem na délku zastavení v kategorii poruch.  

 

Obr. 11 DPMO strojů z kategorie poruch 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Kromě DPMO ještě můţeme určit Sigma úroveň, která je jiţ jakýmsi porovnávacím 

měřítkem výkonnosti procesů. K jejímu výpočtu byla pouţita funkce programu MS office 

excel získaná z [19] a vypadá následovně 

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 ú𝑟𝑜𝑣𝑒ň = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑠𝑖𝑛𝑣  1 −
𝐷𝑃𝑀𝑂

106  + 1,5. 

V příloze č. 9 se nachází kontrolní tabulka pro stanovení Sigma úrovně v závislosti na 

DPMO [20]. Hodnoty Sigma úrovně získané výpočtem přibliţně korespondují s hodnotami 

v kontrolní tabulce a jeví se jako více přesné. 

Na obrázku 12 jsou tyto úrovně znázorněny graficky pro jednotlivé stroje a kategorii 

„porucha“. 
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Obr. 12 Sigma úroveň strojů z kategorie poruch 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Průměrná Sigma úroveň procesů v podnicích se pohybuje okolo 3σ, nad 4σ se nachází 

oblast nadprůměrných výsledků výkonnosti procesů v podnicích. Pod 2σ jsou výrazně slabé 

procesy. Z toho pohledu je na tom nejhůře paletizer, ale jak jiţ bylo zmíněno výše, je to dáno 

skutečným výskytem poruchy. Moţnosti k dosaţení vyšší úrovně jsou jak u depaletizeru, tak i 

myčky. Paletizer i depaletizer jdou duální stroje stejně jako vykladač a vkladač, vykonávají 

takřka stejnou činnosti, a tudíţ by měly mít stejnou úroveň výkonnosti. A proto i u vkladače 

je vidět prostor pro zlepšení. 

Jiţ zde byla řeč o neţádoucích zastaveních, proto z hodnocení celkového výkonu 

stroje nemohou být vynechány. Na obrázku 13 jsou jiţ tyto neţádoucí stavy (včetně jiţ 

zmíněných poruch) zohledněny v hodnocení Sigma úrovně. 

 

Obr. 13 Sigma úroveň strojů – neţádoucí stavy + poruchy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při porovnání obrázku 12 a obrázku 13 je na první pohled patrný výrazný propad 

úrovně vykladače, plniče a vkladače. U plniče je to dáno především tím, ţe odráţí problémy 
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jak na strojích před, tak i za sebou. Z tohoto můţeme vyvodit, ţe prvními reálnými kandidáty 

na optimalizaci či nějaké vylepšení jsou právě vykladač a vkladač. 

Ze záznamů šesti hodinových pozorování strojů kromě výše zmíněného vznikla i 

tabulka 10, zobrazující počty zastavení trvající méně neţ 10s, mezi 10-20s a 20-30s. Největší 

počty zastavení jsou vybarveny červeně. Jak lze pozorovat, největší podíl těchto zastavení je 

v intervalu do 10s, coţ vede k myšlence, proč tolikrát stroje stojí na tak krátký interval a jestli 

vůbec musí stát tolikrát. Vezme-li se v úvahu například počet zastavení paletizeru z důvodu 

nedostatku trvající do 10s a délku měřeného úseku šesti hodin, má stroj jen za pracovní týden 

1 180 zastavení trvající méně neţ 10s. To uţ je nezanedbatelné číslo, které má velký vliv na 

opotřebitelnost součástek stroje. 

Tab. 10 Počty zastavení trvající krátkou dobu 

  depaletizer vykladač myčka plnič lepička vkladač paletizer 

X ≤10s 

nedostatek 2 34 0 0 0 38 59 

ostatní 0 0 0 0 1 19 0 

porucha 6 0 1 0 0 0 0 

zácpa 22 42 0 0 1 8 24 

10s ≤   X  ≤20s 

nedostatek 0 10 0 3 0 17 25 

ostatní 0 0 5 0 5 19 1 

porucha 4 0 4 2 0 1 0 

zácpa 8 6 0 0 0 14 6 

20s ≤   X  ≤30s 

nedostatek 0 4 1 2 1 4 11 

ostatní 0 0 2 0 3 7 0 

porucha 0 1 3 1 1 0 1 

zácpa 3 5 1 0 0 3 2 

celkem 45 102 17 8 12 130 129 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 

I tuto tabulku můţeme dát do souvislosti s předchozími obrázky Sigma úrovně a 

závěry z nich vyvozenými. Je patrné, ţe především by se měla věnovat pozornost vykladači a 

vkladači, kromě nich ale i paletizeru, popřípadě depaletizeru. 

3.2.3 Průzkum dat za delší časové období 

Kromě vlastních měření byla získána i data z informačního systému vypovídající o 

chování strojů na lince v období od 9. do 35. týdne. Toto rozmezí představuje půl roku mezi 

27. 2. 2017 a 2. 9. 2017. 

Všechna data jsou očištěna od povolených zastavení a ţádoucích stavů. Nutno 

podotknout, ţe i přes toto vyčištění se v datech určitě objevují zastavení, která do těchto dvou 
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kategorií spadají a to i přes značné pouţití filtrů. Je to dáno především nedokonalostí systému 

sběru dat a velkým mnoţstvím dat. Jednoduše nebylo realizovatelné procházet kaţdou 

zaznamenanou poloţku a zjišťovat, do jaké kategorie spadá. 

Systém sběru a záznamu dat by tedy potřeboval zlepšení, které však není součástí této 

práce, avšak na jejím základě můţe být v rámci jiného projektu tomuto problému věnováno 

úsilí. Největším úskalím v tomto směru je záznam prostoje i v případě, kdy linka stojí 

z důvodu povolené zastávky, nejčastěji při sanitaci, přestavbě či vypnutí linky. Případy, kdy 

linka nejela, a přesto byl zaznamenán několikahodinový či několikadenní prostoj, nebyly 

ţádnou výjimkou. Proto by bylo vhodné, aby byl systém sám schopen identifikovat tyto 

události a nezaznamenávat prostoje v tomto období. Další komplikací práce s daty za delší 

časové období byla klasifikace jednotlivých zastavení. Spousta zastavení klasifikovaných jako 

porucha ve skutečnosti poruchou není. Tento problém se však netýká jen poruchy. Obecně by 

se toto dalo vyřešit zjištěním všech příčin zastavení strojů a jejich správnou klasifikací. Tím 

by se vyřešila i nejasná identifikace příčin zastavení, jak bude patrné dále. 

Výše zmíněné má vliv na zjištěné skutečnosti a tudíţ interpretace jednotlivých 

problémů se bude odvíjet nejen z dat, ale i vlastního pozorování, které probíhalo pravidelně 

od začátku června 2017. 

Důleţitá je i skutečnost, ţe systém sbírání dat s výjimkou plniče není nastaven na 

záznam všech skutečně trvajících zastavení, ale všech zastavení trvajících déle neţ 30s. Jak 

víme z tabulky 10, počty těchto zastavení v dlouhodobém horizontu nejsou zanedbatelné. 

V tabulce 11 se nachází souhrn očištěných dat všech kategorií zastavení, celkové doby 

zastavení, počty zastavení a procento stání. Sloupec s označením „Procento stání“ představuje 

procentuální podíl celkové doby zastavení v dané kategorii a času, po který byla linka 

v provozu. Důvodem existence této metriky je skutečnost, ţe v průběhu rozmezí, ze kterého 

byla získána data, došlo k výpadku systému sběru dat u některých strojů, a tudíţ nebylo 

moţné porovnávat data pouze dle dob zastavení. 

V oné tabulce jsou tučně zvýrazněny celkové součty a oranţově všechny kategorie 

zastavení se svými příslušnými hodnotami, které u procenta stání přesahují hodnotu 2 %. Tyto 

oblasti pak představují největší neţádoucí zastavení. 

Překvapivě největší hodnotu procenta stání má vykladač, následován plničem, který by 

dle očekávání měl mít procento stání největší, neboť se na něm projevují všechny problémy 

linky. Za zmínku stojí i procento stání u myčky, vkladače a lepičky. 
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Tab. 11 Souhrn z průzkumu dlouhodobých dat 

Stroj Kategorie zastavení 
Součet dob zastavení  

[min] 
Počet 

zastavení 
Procento 

stání 

Depaletizer 

Nedostatek 3 709,40 2027 2,34% 

Porucha 3 631,33 2889 2,29% 

Ruční stop 10,35 6 0,01% 

Celkový součet 7 351,08 4922 4,63% 

Vykladač 

Nedostatek 14 116,02 9904 12,19% 

Zácpa beden 9 123,50 3665 7,88% 

Porucha 2 744,13 2410 2,37% 

Ruční stop 1,70 1 0,00% 

Celkový součet 25 985,35 15980 22,44% 

Myčka 

Nedostatek 11 070,33 6267 6,97% 

Technický stop 10 682,92 8987 6,73% 

Porucha 4 488,68 1643 2,83% 

Upozornění 549,85 247 0,35% 

Celkový součet 26 791,78 17144 16,88% 

Plnič 

Zácpa 13 856,72 11854 8,73% 

Servis. zast.(EX) 10 724,22 7654 6,76% 

Porucha 7 636,55 6343 4,81% 

Nedostatek 1 682,18 754 1,06% 

Ruční stop 120,38 38 0,08% 

Technický stop 17,65 11 0,01% 

Neznámá 3,02 1 0,00% 

Celkový součet 34 040,72 26655 21,45% 

Lepička 

Zácpa 12 092,82 5667 7,62% 

Ruční stop 4 806,00 1756 3,03% 

Porucha 1 244,15 562 0,78% 

Celkový součet 18 142,97 7985 11,43% 

Vkladač 

Zácpa 10 203,82 6537 8,44% 

Porucha 5 155,00 4186 4,26% 

Nedostatek beden 4 312,45 2459 3,57% 

Ruční stop 626,62 357 0,52% 

Celkový součet 20 297,88 13539 16,79% 

Paletizer 

Zácpa 5 298,85 2939 3,34% 

Porucha 4 641,72 2843 2,92% 

Ruční stop 1,28 1 0,00% 

Celkový součet 9 941,85 5783 6,26% 
Zdroj: Vlastní zpracování dat z interního systému sběru dat 

Ještě neţ bude rozebrána tabulka 11, je příhodné si zobrazit Sigma úrovně strojů 

z jednotlivých hledisek. Na obrázku 14 jsou tyto úrovně graficky vykresleny. Při prvním 
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pohledu je patrné, ţe z hlediska poruch jsou všechny stroje v oblasti průměrné úrovně Sigma, 

zatímco z hlediska neţádoucích stavů ji dosahuje jen depaletizér a paletizér. Coţ můţe být 

dáno buď tím, ţe se tyto stroje nachází na okrajích linky, tudíţ se na nich neţádoucí stavy 

nepodepisují tak výrazně, nebo jsou právě ony tím, co neţádoucí stavy způsobuje, případně i 

kombinací obou faktorů.  

 

Obr. 14 Sigma úrovně strojů za půl roku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Odpověď na výše zmíněné je třeba hledat především v datech. Zanedbáme-li chybějící 

úsek dat, o kterých jiţ byla zmínka, můţeme se na tabulku 11 podívat z komplexnějšího 

pohledu. Klíčové je přitom začít od plniče.  

Jak je patrné, největší procento stání má kategorie zácpy. Zde je nesmírně důleţité 

uvědomit si, co vlastně zácpu způsobuje. Odpovědí je kaţdé zastavení kteréhokoliv stroje za 

plničem. Ať uţ se jedná o dlouhodobé zastavení v důsledku poruchy, nebo krátkodobé 

zastavování, které ústí v hromadění lahví na dopravnících, tedy zaplňování bufferu.  

Druhou nejvyšší hodnotu procenta stání má kategorie servisních zastavení. Co se pod 

ní skrývá, ukazuje tabulka 12. V podstatě jediné dvě podkategorie stojící za zmínku se 

skrývají pod hlavičkou logistických záleţitosti, z níţ jedna se týká třídění lahví a druhá 

rozbitých lahví.  
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Tab. 12 Servisní zastavení na plniči 

Kategorie zastavení Popisky řádků 
Součet dob 
zastavení 

[min] 
Počet zastavení Procento stání 

Servis.zast.(EX) 

Logistika - Premrzlé sklo/strepy 5 228,65 3828 3,29% 

Logistika - Cizí láhve/sorting 4 473,60 3393 2,82% 

Logistika - Vadné palety 371,72 159 0,23% 

Logistika - Vadné bedny 330,58 143 0,21% 

Nejsou lahve 113,10 43 0,07% 

Logistika - VZV 105,02 42 0,07% 

Nejsou bedny 63,63 35 0,04% 

(Prázdné) 34,47 7 0,02% 

Logistika - Korunky na lahvích 3,45 4 0,00% 

Celkový součet 10 724,22 7654 6,76% 
Zdroj: Vlastní zpracování dat z interního systému sběru dat 

Jak moc velkou roli hrají jednotlivé podkategorie v celkovém pohledu prostojů, 

zobrazuje Paretův graf na obrázku 15. 

 

Obr. 15 Paretův graf - prostoje na plniči 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z interního systému sběru dat 

Jak jiţ zde mnohokrát zaznělo, plnič je nejdůleţitější stroj linky, proto se na něm 

evidují i prostoje způsobené poruchou jiného stroje linky. V systému sběru dat se tyto 

Paretův graf prostojů na plniči 
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prostoje zaznamenávají do kategorie nedostatku či zácpy. Jak je patrné z obrázku 15, do výčtu 

nejčetnějších zastavení se řadí poruchy hned tří strojů za plničem. Coţ znovu podporuje 

hypotézu, ţe problémovější jsou právě stroje za plničem. 

Po vyfiltrování cizích poruchových stavů a provedení Paretovy analýzy, zobrazené na 

obrázku 16, je patrné, ţe nejdůleţitějšími příčinami při přibliţném poměru 70:30 je prvních 

pět příčin. 

 

Obr. 16 Paretův graf - prostoje na plniči - bez cizích poruch 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z interního systému sběru dat 

První příčinou a paradoxně i čtvrtou příčinou, alespoň podle klasifikace kategorií, je 

zácpa na výstupu. Coţ ukazuje na fakt, ţe situace za plničem působí jeho největší prostoje. 

Během vlastního pozorování došlo k zastavení plniče vlivem první příčiny několikrát, někdy 

zastavení bylo způsobeno zácpou, jindy nedostatkem nebo něčím jiným. Zde se opět 

projevuje nedokonalý systém sběru dat, který zaznamená událost, jeţ je následkem příčiny 

zastavení. 

Druhou nejvyšší příčinou jsou střepy na vstupu, avšak nejen u plniče, ale i strojů 

předcházejících. Nicméně nejvíce četným místem vzniku střepů je EBI. Je to dáno tím, ţe 

vyřadí-li hodně lahví za sebou, pásy se okamţitě zastaví, coţ můţe vyústit v prudký náraz 

lahví, které se rozbijí. Během 6h pozorovávání popsaného výše, došlo k tomuto stavu 2x, více 

Paretův graf prostojů na plniči 
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viz tabulka 9 a její popis. Od EBI k plniči je jiţ jen pár metrů dopravníků, pokud by se pásy 

nezastavily, vznikla by velká mezera na vstupu plniče a ta je značně neţádoucí. 

Dalším důvodem prostojů na plniči podle obrázku 16 je nedostatek lahví na vstupu, 

který vznikl na ručním sortingu vytříděním většího počtu cizích lahví v bednách. 

Poslední pátá příčina označená jako Rezerva – Hlášení 9998 je neznámá. Při 

pozorování se několikrát vyskytla v době přestavby, coţ by značilo, ţe by mohla spadat do 

kategorie povolených zastavení, ale toto není potvrzeno. 

Z výše uvedené Paretovy analýzy je patrné, ţe je nezbytné se věnovat situacím mimo 

prostory plniče. Vrátíme-li se zpět k tabulce 11, můţeme z ní vyčíst další informace o chování 

linky. 

Podle očekávání vyplývající z logiky V – profilu by měla mít celková procenta stání 

následujících strojů od plniče klesající tendenci. Avšak tato tendence se v datech nepotvrdila 

u vkladače, který oproti lepičce má vyšší procento stání, coţ vede k závěru, ţe vkladač nebo 

situace v jeho okolí brzdí plynulý chod linky a přispívá k hromadění bufferu, čímţ můţe 

sníţit výkon plniče. Zajímavý je i rozdíl celkového součtu procenta stání u paletizéru a 

procenta stání z důvodu zácpy u vkladače, který naznačuje, ţe vkladač musí zastavovat i přes 

plynulý chod paletizéru. 

Podíváme-li se na druhou stranu, tj. na stroje před plničem, je opět dle logiky V-

profilu očekávána klesající tendence procenta stání z důvodu nedostatku. Tato tendence se 

znovu nepotvrdila tentokrát u vykladače. Opět zajímavý je i rozdíl mezi procentem stání 

depaletizéru a procentem stání z důvodu nedostatku u vkladače. Tento rozdíl činí přibliţně 

7,5 % a je způsoben hlavně ručním tříděním, které se nachází mezi těmito stroji. A jak vidíme 

z obrázku 16, ruční třídění, dle Paretovy analýzy prostojů na plniči, patří mezi nejdelší 

důvody prostojů. 

Z tabulky 11 je ještě i patrné, ţe stroje kromě plniče převáţně stojí z důvodu zácpy či 

nedostatku. U myčky lahví však kategorie „Technický stop“ dosahuje velmi vysokého 

procenta stání. V tabulce 13 jsou zobrazeny důvody zastavení dané kategorie. Je patrné, ţe 

největším problémem je nájezd lahví do myčky. 
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Tab. 13 Technický stop na myčce lahví 

Kategorie 
zastavení 

Popisky řádků 
Součet dob 
zastavení 

[min] 

Počet 
zastavení 

Procento 
stání 

Technický stop 

Prevrácená nebo vyskocená láhev na 
vstupu 5 833,28 5885 3,68% 

Špatné najetí láhve pri vkládání 1 888,03 1535 1,19% 

Zaseklé nebo rozbité láhve na výpadu 1 299,07 915 0,82% 

Fotonka vysouvání lahví 1 129,27 253 0,71% 

Fotonka vsouvání lahví 335,55 342 0,21% 

Kontrola snímání tlaku predmácení 197,72 57 0,12% 

Celkový součet 10 682,92 8987 6,73% 
Zdroj: Vlastní zpracování dat z interního systému sběru dat 

Poslední informací vytaţenou z tabulky 11 je vysoké procento stání vykladače z 

důvodu zácpy beden a procento stání vkladače z důvodu nedostatku beden, coţ můţe 

naznačovat problém s vyuţitím zásobníku beden. 

3.2.4 Souhrn zjištění z fáze měření 

Kapitola 3.2 Fáze měření obsahuje spoustu informací, pro jejich utříbení byla 

vytvořena jednoduchá myšlenková mapa vázána na plnič, viz obrázek 17, sumarizující 

základní skutečnosti, které hlavně ovlivňují plnič, resp. efektivitu, jeţ chceme zvýšit.  

 

Obr. 17 Myšlenková mapa prostojů na plniči 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z vlastního měření a analýzy dlouhodobých dat vyplynuly určité skutečnosti, 

v následujících odstavcích je jejich souhrn. 
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Z výsledků měření maximálního výkonu, zobrazených ve V – profilu, je patrné, ţe 

není dodrţeno doporučení o rychlostech strojů a to u vkládače a vykládače. Během 6h měření 

bylo zjištěno, ţe u těchto dvou strojů dochází k velkému mnoţství krátkých zastavení, které 

mohou mít přímou souvislost právě s nedodrţením doporučených rychlostí strojů. Rovněţ je 

moţné, ţe tím i nepřímo ovlivňují okolní stroje, čemuţ nasvědčuje mnoţství krátkých 

zastavení depaletizéru a paletizéru, získaných z 6h měření. Výrazněji se to však projevuje u 

paletizéru, coţ můţe být důsledkem malého dynamického bufferu. 

Zůstaneme-li u vkládače a vykládače, tak z upraveného souhrnu 6h měření prostojů 

víme, ţe některá zastavení těchto strojů jsou způsobena vyuţitím zásobníku beden. Toto 

tvrzení potvrzuje i souhrn z průzkumu dlouhodobých dat. Horší je však situace u vykladače, 

který musí stát z důvodu zácpy. 

Co se týká plniče, tak průzkum dlouhodobých dat a Paretova analýza ukázaly, ţe 

nejpalčivějšími problémy trápící plnič jsou: situace na výstupu, rozbité sklo a sorting. Trochu 

zajímavý je fakt, ţe se v dlouhodobých datech nenachází nedostatek na vstupu jako 

problematická skutečnost a přitom z 6h měření je právě nedostatek nejdelším důvodem 

zastavení plniče. Velice pravděpodobně je to dáno tím, ţe nedostatek vnikl z důvodu sortingu 

a ten spadá v systému sběru dat do kategorie servisních zastavení nebo se nedostatek skrývá 

pod příčinou „Zastavovač obalových nádob byl zavřen“. 

Kombinace nedostatku lahví kvůli sortingu a velké mnoţství technických zastavení 

myčky situaci před plničem moc nepomáhá. Tato technická zastavení, jak bylo zjištěno výše, 

jsou způsobována nájezdem lahví do myčky. 

3.3 Fáze analýzy 

V této kapitole jsou rozebrány zjištěné skutečnosti z fáze měření a určeny jejich 

kořenové příčiny. 

3.3.1 Časté krátké zastavování vykladače 

Jiţ zde zaznělo, ţe systém sběru dat eviduje prostoje pouze delší neţ 30s. Z tohoto 

důvodu nelze přesně říci, ke kolika takovým zastavením dochází v dlouhodobém měřítku. 

Z 6h měření však víme, ţe k zastavení kratších neţ 30s došlo celkem 102x, z toho v 76 

případech trvala méně neţ 10s. 

Na obrázku 18 je znázorněna myšlenková mapa všech faktorů, které mají vliv na časté 

krátké zastavování vykladače. Šipkami jsou v mapě označeny moţné příčiny. 
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Obr. 18 Myšlenková mapa důvodů krátkého častého zastavování vykladače 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hlavní kategorie příčin způsobující prostoje jsou tři. Jedná se o poruchy stroje a 

situacemi před a za strojem. Z analýzy dlouhodobých dat víme, ţe poruchy tohoto stroje mají 

sice vyšší procento stání neţ stanovený limit, ale během 6h pozorování se nevyskytla ani 

jedna porucha trvající méně neţ 30s. Můţeme tedy říci, ţe stroj sám o sobě nezpůsobuje 

krátké prostoje. 

Mezi moţnými příčinami označenými v obrázku 18, se vyskytují i tři stroje, jsou jimi 

myčka lahví, depaletizér a vkladač. Vycházíme-li z logiky bufferů, které mají bránit fluktuaci 

na vstupech a výstupech, tak můţeme říci, ţe kdyby ony stroje skutečně mohly za tak krátké 

zastavení, tak by samy musely často zastavovat a to na delší dobu, aby se to projevilo na 

zásobách mezi danými stroji. Ze souhrnu průzkumu dlouhodobých dat a zobrazených procent 

stání však víme, ţe relevantní získané hodnoty této hypotéze neodpovídají. Bylo by však 

naivní si myslet, ţe k ní nijak alespoň trochu nepřispívají, je docela moţné, ţe některá krátká 

zastavení jsou skutečně způsobena jinými stroji. 

Sorting bude řešen v následující části, tudíţ ten v tuto chvíli nebudeme brát v potaz, 

byť můţe být jednou z kořenových příčin. Zůstává tedy v úvaze uţ jen zásobník beden a 

buffer před a za vykladačem. 

Zásobník beden 

To, ţe zásobník beden, resp. zácpa na výstupu vykladače hraje roli v jeho zastavování, 

jiţ víme jak z průzkumu dlouhodobých dat, tak i z 6h měření prostojů. Na obrázku 19 za 
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pouţití nástroje 5x Proč jsou vidět dva řetězce, které končí dvěma hypotézami o kořenové 

příčině. S odpovědí na konci 2. řetězce jiţ dále nelze pracovat. Je to dáno tím, ţe nelze 

ovlivnit kdy a v jakém mnoţství se cizí lahve v procesu objeví. 

 

Obr. 19 Zjišťování kořenové příčiny týkající se zácpy beden u vykladače metodou 5x proč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle vzoru [14] 

Řetězec první končí odpovědí: „Protoţe neměla čas nebo si nevšimla“. K vysvětlení 

toho tvrzení by se klidně mohl znovu pouţít nástroj 5x Proč, ale v tomto případě to nebude 

nutné. To, ţe se zásobník časem zaplní, není nic, co by jiţ nikdo nevěděl. Z tohoto důvodu 

bylo vytvořeno místo, kde se dočasně ukládají bedny vytaţené z oběhu. Samotné vytaţení má 

na starosti obsluha u paletizace/depaletizace. Je to převáţně z toho důvodu, ţe k místu mají 

nejsnazší přístup a zároveň ze svého postu mají moţnost sledovat zásobník. Z vlastního 

pozorování však vyplynulo, ţe k zásahům do oběhu beden dochází velmi zřídka, většinou 2x 

za směnu. Je to dáno tím, ţe obsluha často nepovaţuje za nutné provést jakýkoliv zásah ve 

chvíli, kdy je zásobník plný a prázdné bedny od vykladače jsou pořád v pohybu. Do situace 

vstupuje i fakt, ţe obsluha má na starosti několik dalších činností. Například hlídat 

depaletizaci, paletizaci, inspektor plnosti beden za vkladačem, inspektor cizích lahví za 

depaletizací, vytahovat poškozené palety a odstraňovat před depaletizací folie nebo provázky 

drţící palety pohromadě a to kaţdé cca 3 minuty. 

Můţeme tedy říci, ţe časté krátké zastavování vykladače způsobuje plný zásobník 

beden, který má hlídat a případně uvolňovat obsluha, která má však často spoustu jiné práce 

nebo reaguje příliš pozdě. 
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Proč?

Protože

Proč?

Protože

Proč?
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Proč?

Protože

Proč?

Protože
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1. řetězec

2. řetězec

Proč je plný?

Protože jej nikdo (stroj nebo obsluha) neuvolnil.

Proč obsluha neuvolnila místo v zásobníku?

Protože neměla čas nebo si nevšimla.
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Buffery 

Jak jiţ víme, pod pojmem buffer se skrývá více věcí. Pro připomenutí je to layout, 

rychlost, rozměry a kapacita dopravníků. Z kapitoly 3.2.2 a části zabývající se měřením 

bufferů však víme, ţe rychlosti a kapacity bufferů by měly být v pořádku. Ke zjištění, zda 

něco okolo bufferů způsobuje krátké zastavení vykladače, byl pouţit nástroj 5x Proč. 

Po pouţití metody 5x Proč zobrazené na obrázku 20, jsme došli k závěru, ţe i přes 

správnou koncepci bufferů vznikají před vykladačem dvě situace, se kterými si dopravníky 

v dostupném čase nejsou schopny poradit. V obou případech byla stanovena jako kořenová 

příčina příliš vysoká rychlost vykladače. Dle měření maximálních výkonů strojů a 

zobrazeného V – profilu na  obrázku 7 víme, ţe rychlost vykladače je vyšší, neţ je jeho 

doporučená rychlost. 

 

Obr. 20 Zjišťování kořenové příčiny týkající se nedostatku beden před vykladačem metodou 5x proč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle vzoru [14] 

V ideální soustavě strojů hraje V – profil zásadní roli v toku materiálu. Zajišťuje, aby 

kritický stroj měl vţdy co zpracovávat a kde ukládat. Ostatní stroje pak zajišťují dle své 

polohy vůči plniči, aby k tomuto ideálnímu stavu docházelo. Tím, ţe některé stroje vybočují 

z V – profilu, dochází evidentně k nadbytečnému zastavování onoho stroje, čímţ se zvyšuje 
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opotřebitelnost pohyblivých částí a roste riziko poruchy. Vedlejším efektem je méně plynulý 

tok materiálu.  

 

Obr. 21 Vzpříčení bedny při sbíhání na jednopás 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 

Během pozorování vznikla i třetí situace, která způsobí mezeru v toku materiálu před 

vykladačem. Její odstranění, na rozdíl od předchozích popisovaných situací, ţádá zásah 

obsluhy, která je sice blízko a situaci hned řeší, ale zastavení vykladače kvůli nedostatku 

beden jiţ nemůţe zabránit. V podstatě dojde ke vzpříčení bedny při sbíhání na jednopás, viz 

obrázek 21. Při detailním průzkumu obrázku je vidět, ţe bedny v bliţším pásu jsou vykřivené. 

Způsobuje to tlak beden na bednu první, které v pohybu brání tzv. stoper, coţ je v podstatě 

taková zaráţka. Stoper je v tom místě pouze jeden a nachází se na okraji pravé části, coţ 

způsobuje ono vykřivení. K onomu vzpříčení však nedochází často. Podle pozorování nastává 

pouze ve chvíli, kdy se stoper aktivuje a masa beden do něj narazí, coţ způsobí, ţe první 

bedna stoper přeskočí a pokračuje dále, kde zavadí o jiné bedny, které mají mít v tu chvíli 

přednost. 

Vykladač se na krátkou dobu zastavuje i z důvodu zácpy láhví případně beden. Důvod 

zácpy beden jiţ byl objasněn v předchozí části, věnujme se tedy zácpě lahví. Obecně dle 

polohy stroje ve V – profilu je ţádoucí, aby zásoba lahví za vykladačem byla co největší, tzn. 

zácpa lahví je ţádoucí. Co je ale neţádoucí, je počet krátkých zastavení z důvodu zácpy 

trvajících méně neţ 10s. Za dobu 6h měření se jich vyskytlo 42, viz tabulka 10. Při hledání 

příčiny těchto zastavení budeme nejprve vycházet z jiţ určených příčin zastavování vykladače 

a aţ poté bude-li zapotřebí, zjistíme jiné moţné vlivy. 

Jiţ víme, ţe vlastní rychlost vykladače působí zastavování z důvodu nedostatku na 

vstupu. Je tedy docela moţné, ţe má svůj podíl i na zastavování z důvodu zácpy na výstupu. 

Z měření V – profilu víme, ţe vykladač kaţdou minutu dodá na dopravníky o cca 290 lahví 
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více, neţ je schopna myčka lahví odebrat. Podle rychlostí doporučeného nastavení strojů, by 

tento rozdíl měl být kaţdou minutu jen cca 80 lahví. To je kaţdou minutu skoro 3x více, neţ 

na co byl systém přepravy dimenzován. Pokud tedy dojde k zaplnění dopravníků a vykladač 

se zastaví z důvodu zácpy lahví, po jeho znovu rozjetí se dopravníky zaplní mnohem rychleji 

a způsobí další zastavení. Dle této dedukce tedy můţeme tvrdit, ţe vyšší rychlost vykladače 

neţ je doporučená způsobuje jeho časté krátké zastavování z důvodu zácpy, protoţe systém 

dopravy nebyl na tak vysokou rychlost koncipován. 

3.3.2 Časté krátké zastavování vkladače 

Na obrázku 22 stejně jako u vykladače je znázorněna myšlenková mapa všech faktorů, 

které mají vliv na časté krátké zastavování vkladače a šipkami jsou v mapě označeny moţné 

příčiny. 

 

 

Obr. 22 Myšlenková mapa důvodů krátkého častého zastavování vkladače 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Během 6h pozorování se stroj 130x zastavil na dobu méně neţ 30s. Z toho 65x na 

dobu kratší neţ 10s a 116x na dobu kratší neţ 20s. Nejčastějšími příčinami těchto krátkých 

zastavení byl nedostatek na vstupu a ostatní důvody. Kategorii ostatních zastavení tvoří téměř 

celou jen dvě příčiny, první je leţící láhev před vstupem a druhou je nedojetá láhev u 

tlakového senzoru. 
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Zastavení kvůli leţící láhvi před vstupem bylo identifikováno jako důvod nejčastějších 

zastavování vkladače jiţ při jiném projektu, realizovaném na vkladači v rámci certifikace na 

Yellow belt. Tehdy tým identifikoval pomocí Ishikawa diagramu tři moţné příčiny, viz 

obrázek 23, které posléze vyřešil. 

 

Obr. 23 Ishikawův diagram příčin padání lahví řešené v rámci jiného projektu 

Zdroj: Interní dokumentace 

Tab. 14 Evidované zastavení v kategorii poruch na vkladači 

Kategorie 
zastavení Popisky řádků 

Součet dob 
zastavení 

[min] 
Počet 

zastavení 
Procento 

stání 

Porucha 

Podavaci hlava najela 1167,52 849 0,97% 

LAHVE SE PREVRATILY 942,78 988 0,78% 

ARTIKEL PRED PRIVODEM DO STROJE VZPRICEN 802,02 778 0,66% 

LAHVOVE PASY ZAPN. 669,58 451 0,55% 

Rezerva vkladac 400 524,10 470 0,43% 

LAHVE NEBYLY PRIJATY 477,22 292 0,39% 

PODELNA OBAL. NADOBA 259,62 131 0,21% 

VYROVNANI AKTIVNI 108,62 107 0,09% 

PORUCHA PRI VYROVNAVACIM PROCESU 71,82 68 0,06% 

BEZPECNOSTNI PROSTOR/DVERE 50,75 1 0,04% 

OBAL. NADOBA VE STROJI CHYBI 32,05 14 0,03% 

VYPRAZDNIT 21,67 13 0,02% 

PORUCHA FOTOSENZOR HLAVA NAJELA 17,65 15 0,01% 

PORUCHA PREPLNENI ZPETNY CHOD 3,88 3 0,00% 

PRUCHOD OBAL. NAD. 2,38 3 0,00% 

PORUCHA KONTROL. ZARIZENI TLAKU 2,05 1 0,00% 

LEZICI LAHVE VYNEST 1,30 2 0,00% 

Celkový součet 5155,00 4186 4,26% 

Zdroj: Vlastní zpracování dat ze systému sběru dat 
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Výsledky snaţení v rámci předchozího projektu byly pozitivní a prokazatelně došlo ke 

zmenšení prostojů vkladače. Nicméně tým pracoval pouze s daty získanými ze systému sběru 

dat, o kterém víme, ţe eviduje prostoje pouze delší neţ 30s. Z 6h měření víme, ţe k padání 

lahví pořád dochází. I v rámci analýzy dlouhodobých dat můţeme pod kategorií poruch najít 

zastavení způsobená leţící lahví na vstupu. Tato zastavení jsou v tabulce 14 oranţově 

označena. V téţe tabulce jsou i ţlutě označená pole, ty mají souvislost s nedojíţděním lahví. 

Z údajů shromáţděných při předchozím projektu a vlastního pozorování, bylo 

identifikováno místo vzniku padajících lahví. Jedná se o úsek, kde láhve přecházejí k řazení 

do řad. Ukázka ideálního řazení do řad je znázorněna na obrázku 24. Tato ukázka byla 

vytvořena uměle, ve skutečnosti k takovému řazení nedochází. 

 

Obr. 24 Ukázka ideálního řazení do řad před vkladačem 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 

Toto místo je specifické tím, ţe je z jedné strany přerušena vodící lišta, za kterou se 

nachází dopravník s opačným směrem pohybu. Toto a rozdílná rychlost při přechodu mají 

svůj technologický význam. Způsobují zmírnění tlaku při náhlém zastavení vkládače tím, ţe 

umoţní proudu lahví, který se aţ s prodlevou zastaví, expandovat jinam. Tím se zabrání 

rozbití lahví, které by jednak vyústilo v dlouhé zastavení a taky znamenalo ztrátu piva, etiket, 

korunek a lahví. 
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To, ţe místo vzniku padajících lahví je shodné s místem, kde po zastavení vkladače 

expandují láhve, není náhoda. Dochází tam ke kontaktu několika lahví v různých směrech, 

coţ při specifických podmínkách vyústí ve spadnutí láhve. 

Můţeme tedy tvrdit, ţe čím častěji vkládač zastavuje, tím roste riziko zastavení kvůli 

spadlé láhvi. Tato logika má zajímavý důsledek, kterým je další zastavení a tím pádem další 

riziko. Je to takový opakující se kruh. Aby k padání lahví nedocházelo, musel by v ideálním 

případě vkládač pracovat nepřetrţitě. Znovu je tedy časté zastavování vnímáno jako negativní. 

Buffery 

Kromě leţících lahví je důvodem ke krátkému zastavení i nedojíţdění lahví, 

v tabulce 14 označeny ţlutě. Z pozorování vyplynulo, ţe nedojíţdění lahví se projevuje 

v poslední řadě, bráno podle obrázku 24. V takovém případě je jiţ nutný zásah obsluhy a 

délka prostoje se pak odvíjí od schopnosti obsluhy identifikovat zmíněnou skutečnost a 

napravit ji. 

Protoţe se nedojíţdění projevuje v poslední řadě, byly identifikovány moţnosti 

různorodosti od jiných řad. Jsou jimi: 

1) pozice při vjíţdění na pás, 

2) vzdálenost od vjetí na pás k zařazení do řady, 

3) větší opotřebovanost řady řetězů, 

4) pohyb lahví po dvou řadách řetězů, 

5) jiný tlak při přechodu z předchozího dopravníku. 

 

Obr. 25 Moţné rozdíly způsobující nedojetí poslední řady 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 
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Na obrázku 25 jsou výše zmíněné rozdíly ukázány, všechny ze zmíněných rozdílů 

byly v rámci týmových porad probrány a některé detailněji prozkoumány. 

V rámci údrţby byl dopravník a jeho části zkontrolovány na moţné opotřebení, které 

se však nepotvrdilo. Vjezd lahví na dopravník a různé pozice lahví byly v ostrém provozu 

uměle nasimulovány. Během simulace se však spojitost s nedojíţděním poslední řady 

neprojevila. Co se týče pohybu lahví po dvou řadách řetězů, tak po diskusi jsme došli 

k závěru, ţe při dostatečném mazání by se rozdíl neměl projevovat. Mazání bylo proto 

zkontrolováno, ale rozdíly nebyly zjištěny. Jako poslední ze seznamu zůstalo prozkoumat tlak 

lahví. 

Při detailnějším pozorování bylo zjištěno, ţe v proudu lahví ještě před rozřazováním 

do řad vzniká u zadní vodící lišty prázdný prostor o velikosti cca jedné láhve. Jako místo 

vzniku této události byl označen úsek, kde se vrací láhve zpět do oběhu po tom, co po 

zastavení vyexpandovaly mimo rozřazování. Zároveň dochází k zúţení místa z šířky šesti 

lahví na šířku pěti lahví. Tato místo je zobrazeno na pravé dolní fotografii obrázku 25. Jak 

tam lze vidět, poslední dvě řady ztrácí kontakt s proudem lahví za nimi, čímţ ztratí tlak a ve 

výsledku se nedokáţou dokonale uspořádat. U vodící lišty vznikne malý prostor, do kterého 

se nevejde ţádná láhev a kvůli tlaku okolních lahví se jiţ nezaplní. Dojde-li pak takový 

prázdný prostor aţ k přejezdu z jednoho dopravníku na druhý přes tzv. přešupový plech, láhev 

před mezerou se zastaví, protoţe ji nic nepohání, a tím vznikne drobná prodleva, neţ láhev za 

mezerou dotlačí předchozí láhev na články dopravníku.  

K této události dochází přibliţně 10-15x za minutu, chybějící prostor pak jiţ nic 

nevyplní a mezery se kumulují aţ do bodu, kdy tlakový senzor vypne vkládač z důvodu 

mezery na vstupu. Vyvstává však otázka, proč podle měření k tomuto nedochází mnohem 

častěji. Bylo vypozorováno, ţe dojde-li k zastavení či zpomalení z jiného důvodu, situace 

v poslední řadě se zlepší a láhve se do řady doplní.  

Kromě pozorování proběhla ještě i simulace, při které bylo zjištěno, ţe čím vyšší 

rychlost vykladače, tím rychleji k mezerám dochází. Velice pravděpodobně to způsobují 

rozdíly v rychlostech dopravníků řízených vkládačem, které reagují s drobným zpoţděním. 

Můţeme tedy dát do souvislosti četnost vniku mezer na vstupu s rychlostí vkládače a 

označit rychlost vkládače jako příčinu větších četností, a to i přesto, ţe kořenovou příčinou je 

nedokonalé uspořádání v místě „vracečky“ lahví. 

Zůstaneme-li ještě v oblasti týkající se bufferů, tak víme, ţe se vkládač často zastavuje 

z důvodu nedostatku jak beden, tak ve většině případů lahví. Z 6h měření víme, ţe to bylo 
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celkem 65x. Z pozice stroje v rámci V – profilu je však nedostatek vnímán jako pozitivní. 

Nicméně pokud dochází k častým zastavováním, tak víme, ţe vznikají jiné problémy. Proto je 

pro naše účely časté zastavování vnímáno jako negativní.  

Víme, ţe vkládač je duální stroj k vykládači a jiţ jsme stanovili, ţe dopravníky za 

vykládačem nejsou koncipovány na jeho příliš velký výkon, coţ v případě zácpy ústí v časté 

zastavování. Logicky tedy můţeme předpokládat, ţe u vkládače tomu nebude jinak. Jinými 

slovy, časté zastavování vkládače z důvodu nedostatku je způsobeno systémem přepravy, 

který není koncipován na rychlost vykládače, která je dle měření výrazně vyšší neţ 

doporučená rychlost. 

Zásobník beden 

Kromě častého krátkého zastavování z důvodu nedostatku lahví, bylo při 6h měření 

zjištěno 23x zastavení z důvodu nedostatku beden, trvající méně neţ 10s. Z průzkumu 

dlouhodobých dat rovněţ víme, ţe vkládač kvůli nedostatku beden stojí cca 3,5% času z doby, 

kdy má jet.  

Z předchozí analýzy týkající se zásobníku beden a vykládače jsme však stanovili, ţe 

zásobník je spíše přeplněný neţ prázdný. Jako jedna příčina zastavení byla určena 

zaneprázdněná obsluha. Předpokládejme tedy, ţe v tomto případě tomu není jinak. 

Jiţ bylo zmíněno, ţe v případě potřeby můţe obsluha vytáhnout bedny z oběhu do 

prostoru tomu určenému. To ţe vkládač nemá bedny, pak můţe znamenat, ţe zásobník je 

prázdný a to buď protoţe v určeném prostoru ani na dopravnících ţádné bedny nejsou, nebo 

jsou v určeném prostoru a nikdo je do oběhu nevrátil. Z pozorování vyplynulo, ţe k vrácení 

beden do oběhu po jejich vytaţení během produkce takřka vůbec nedochází. Bedny obsluha 

vrátí aţ takřka před koncem stáčení dané značky. Důvody jsou stejné jako v předchozím 

případě, buď si nevšimne, nebo nemá čas.  

Kromě výše zmíněného bylo ještě během pozorování zaznamenáno zasekávání beden 

před vstupem do vkládače. Jednalo se o místo, kde bedny najíţdí do úrovně vkládače 

z jednoho dopravníku na druhý. Po prozkoumání místa zasekávání bylo zjištěno, ţe vodící 

lišta je na jedné straně opotřebovanější neţ na straně druhé a to přímo v místě, kde je přechod 

dopravníků. V pravé části obrázku 26 je toto opotřebování patrné, důvod objasňuje levá část 

obrázku. Je vidět, ţe vodící lišta je v přechodu vyhnuta směrem dovnitř, čímţ můţe zachytit 

projíţdějící bednu. Toto způsobí mezeru na vstupu, jeţ zastaví vkládač. 
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Obr. 26 Vodící lišta před vkládačem 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 

3.3.3 Vyřazování hodně lahví na EBI 

Během 6h měření i v průběhu měření průměrného výkonu došlo k zastavení plniče 

vlivem vyřazení hodně lahví na EBI. V systému sběru dat se takové zastavení zapisuje pod 

servisní zastavení, konkrétně jako „Logistika - Premrzlé sklo/strepy“ a z dlouhodobého 

hlediska tvoří 3,29 % stání z času, kdy má plnič jet. Do této kategorie se však kromě zastavení 

za EBI započítávají zastavení u tzv. Glidelineru, coţ je senzor ve tvaru prutu umístěný 

v místě, kde se láhve řadí do řady po jedné za sebou. Protoţe však během pozorování došlo 

k zastavování za EBI, budeme předpokládat, ţe větší část zastavení oné kategorie má původ 

právě tam. 

EBI je velmi drahý a komplexní stroj, který má za úkol identifikovat a odstranit 

jakoukoliv nevyhovující láhev, ať uţ je cizí, poškozená či špinavá. Naštěstí má zabudovanou 

funkci statistiky, takţe lze hned pozorovat, z jakého důvodu láhve vyřazuje. 

Na obrázku 27 je tato statistika zobrazena, jak je vidět, mezi pět nejčastějších důvodů 

vyřazení je poškození ústí, znečištění dna, odloupnutí hrany ústí a znečištění stěn. 

S poškozením ústí se nedá nic dělat, takové poškození nevzniká manipulací s láhvemi v rámci 

pivovaru, pokud by nějak zásadně nepadaly, coţ není prokázáno. Budeme se tedy zabývat 

znečištěním. 
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Obr. 27 Statistika vyřazených lahví na EBI 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 

Byla tedy stanovena hypotéza, ţe četné vyřazení znečištěných lahví způsobí mezeru za 

EBI a tím pádem i zastavení plniče. Na objasnění důvodu, proč do EBI najíţdějí špinavé 

láhve, jsme pouţili nástroj 5x Proč a 1x Jak, taktéţ označovaný jako 5W1H, viz obrázek 28. 

 

Obr. 28 Zjišťování kořenové příčiny vyřazování znečištěných lahví na EBI metodou 5W1H zobrazenou ve 

stromové struktuře 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Po aplikaci nástroje a bliţším prozkoumání, došel tým k závěru, ţe nejčastěji je 

vyřazení lahví na EBI kvůli znečištění způsobeno zanesením pěny z mazání dopravníků na 

čidla, která se navíc často nečistí. Zároveň jako druhá příčina byla stanovena nepozornost 

obsluhy na vstupu myčky, která nesundala korunku na láhvi. 

3.3.4 Stání kvůli sortingu 

Třídění cizích lahví je jedna z klíčových částí procesu stáčení. Z dodavatelského 

řetězce totiţ přichází různé druhy lahví, které je třeba vyseparovat, protoţe čím více se jich 

dostane do další části procesu, tím více sniţují výkony strojů.  

Podle výsledků z 6h měření víme, ţe sorting způsobuje časté zastavování depaletizéru, 

vykládače i myčky lahví. V nejhorších případech pak velké mnoţství cizích lahví ovlivní i 

plnič a způsobí jeho zastavení kvůli nedostatku na vstupu. To ţe k tomu dochází, potvrzují i 

údaje získaná z průzkumu dlouhodobých dat. 

Celý proces sortingu začíná automatickým sortovacím strojem, který umí detekovat 

v bedně přítomnost cizích druhů lahví. Pokud v bedně nejsou ţádné cizí láhve, aktivuje se 

vykopávací zařízení za sortovacím strojem a pošle bednu na zadní dopravník. Pokud se 

v bedně nějaké cizí láhve vyskytují, jdou na dopravník směrem k obsluze, která dané láhve 

přendá do připravených beden. Pozice sortingu jsou zobrazeny siluetami na obrázku 29. 

Primární pozice je ta úplně napravo v zatáčce.  

 

Obr. 29 Zobrazení pozic sortingu 

Zdroj: Interní dokumentace 

Při hledání důvodů, proč stroje často stojí kvůli sortingu, byl pouţit Ishikawův 

diagram, ve kterém byly identifikovány čtyři hlavní úrovně. Následně byly vybrány tři moţné 

příčiny, viz obrázek 30. 
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Obr. 30 Ishikawův diagram aplikovaný na stání kvůli sortingu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle vzoru [14] 

První moţnou příčnou je, ţe automatický sortovací stroj špatně identifikuje cizí láhve 

v bedně. Za účelem ověření funkčnosti byl proveden test, kdy byly označené bedny posílány 

do stroje s různými druhy cizích lahví na různých pozicích. Výsledek testu ukázal, ţe stroj 

nepracuje ve všech případech spolehlivě. 

Druhou moţnou příčinou je nezkušená obsluha. Při pozorování několika různých 

pracovníků byl vidět znatelný rozdíl v rychlosti, s jakou cizí láhve identifikovali a vyřadili 

z oběhu. Na toto téma poté proběhla diskuse s vedoucími směn a některými stálými 

zaměstnanci. Vyplynulo z ní, ţe tato pozice je často obsazována agenturními zaměstnanci, 

kteří sice svou práci vykonávají, ale nemají ţádnou motivaci k vyšším výkonům.  

Poslední moţnou příčinou je zastavování dopravníku, resp. aktivování stoperu. Tuto 

moţnost mohou vyuţít pracovníci na primárním místě sortingu ve chvílích, kdy k jejich 

pozici přijede hodně beden s hodně cizími láhvemi. Tím, ţe však stoper aktivují, dochází 

většinou k rychlému zaplnění pásu, na který se do pozice stoperu vejde cca jen 30 beden a pak 

se automatický sortovací stroj zastaví, protoţe nemá kde ukládat. Pokud je tedy celá paleta 

plná beden s cizími láhvemi, zastaví se přísun beden ještě dříve, neţ celá paleta projede 

sortovacím strojem. Důsledkem je pak pomalý přísun beden do vykládače, coţ způsobuje jeho 
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časté zastavování, málo lahví v oběhu, protoţe většina jde z bedny pryč a časté zastavování 

depaletizace z důvodu zácpy. 

3.3.5 Časté zastavování paletizéru 

Během 6h měření bylo zjištěno velmi časté krátké zastavování paletizéru, celkem se 

zastavil 129x na dobu méně neţ 30s. Nejčastěji to bylo na nedostatek a zácpu do 10s. Takové 

krátké zastavování se jeví jako problematické hlavně kvůli vkládače, který kvůli malému 

bufferu je nucen poměrně rychle zastavit a jiţ v předchozí části bylo probráno, ţe zastavování 

vkládače působí určité potíţe. 

Z průzkumu dlouhodobých dat víme, ţe celkové procento stání paletizéru je menší neţ 

procento stání vkládače z důvodu zácpy. To můţe být způsobeno právě krátkými zastaveními 

paletizéru, které systém sběru dat neeviduje, ale projeví se na vkládači zastavením, jehoţ 

délka jiţ je evidována. 

Z Paretovy analýzy prostojů plniče provedené ve fázi měření, viz obrázek 15, víme, ţe 

paletizace má nejvíce poruchových stavů ze všech strojů. Tuto poruchovost bychom mohli dát 

do spojitosti s četností zastavování a tím pádem většímu namáhání součástek. Větší namáhání 

je v případě zácpy, protoţe stroj nabere plné bedny do čelistí, nadzvedne je a drţí ve vzduchu 

do doby, neţ se mu uvolní prostor. 

Příčiny, proč se paletizér zastavuje z důvodu zácpy na krátkou chvíli, byly řešeny 

pomocí metody 5x proč, viz obrázek 31 a na základě pozorování během 6h měření. 

 

Obr. 31 Zjišťování kořenové příčiny týkající se zácpy palet za paletizérem metodou 5x proč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle vzoru [14] 
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4. Proč

Protože dopravníky se nedají do pohybu dříve, než z nich předchozí palety 

zcela odjedou.

4. Proč
Proč se nedají dopravníky dříve do pohybu?

Protože nedostanou signál k pohybu.

5. Proč
Proč nedostanou signál k pohybu?

Protože to nemají v povelech programu.

1. řetězec

1. Proč
Proč se paletizér zastavuje na krátkou chvíli z důvodu zácpy?

Protože předchozí paleta s bednami neodjela.

2. Proč
Proč předchozí paleta neodjela?

Protože nemá kde odjet.

3. Proč

Proč nemá kde odjet?
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Při měření průměrných výkonů strojů linky, konkrétně u foliovače a logopaku, bylo 

zjištěno, ţe stroje svou činnost zvládají rychleji neţ paletizér, ale jsou omezovány systémem 

přepravy. Pozorování ukázalo, ţe paleta od foliovače čeká, neţ zcela odjede paleta od 

logopaku, a to i přestoţe logopack svou činnost jiţ ukončil. Tato prodleva je sice velice 

krátká, ale můţe způsobovat ona krátká zastavení paletizéru v případě, ţe celou dobu plynule 

pracuje. Příčinou je nastavení povelů k pohybu dopravníků, které dle programu čekají na 

uvolnění všech přítomných senzorů. 

Druhým důvodem je zastavení způsobeno pomalou reakcí skladníků. Sklad je však 

mimo rozsah projektu a proto se s tímto zjištěním dále nepracuje. 

Buffer 

Mimo zastavování paletizéru z důvodu zácpy se stroj ještě zastavuje kvůli nedostatku 

na vstupu a to na krátkou dobu v rychlém sledu po sobě. Během 6h se paletizér zastavil 84x 

na dobu méně neţ 20s. Ve většině případů to bylo z důvodu, ţe bedny nestihly včas dojet a to 

i v případech, kdy vkládač stál z důvodu zácpy. V tomto případě je třeba hledat příčinu pouze 

v oblasti bufferů. Z jejich měření víme, ţe mezi vkládačem a paletizérem dochází ke kolísání 

rychlostí dopravníků, coţ způsobuje, ţe se netvoří zásoba beden. Tento faktor je ale nezbytný 

kvůli technologickým úkonům mezi těmito stroji.  

Podle grafu výkonu dopravníků mezi vkládačem a paletizérem, viz příloha č. 7, jsou 

však teoretické výkony dopravníků dostačující. A právě zde se nejvíce projevuje význam 

slova „teoretické“. Jak jiţ bylo řečeno ve fázi měření, výpočet výkonů dopravníků 

předpokládá jejich plné vytíţení. K tomu u dopravníků mezi vkládačem a paletizérem 

nedochází. Nejvíce je to patrné na dopravnících s označením 11, 12, 13 a 14, viz obrázek 32. 

 

Obr. 32 Reálné vytíţení dopravníků před paletizérem 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 
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Na obrázku 32 můţeme vidět reálnou situaci, kdy stojí jak vkládač, tak i paletizér. 

Vyuţití kapacity dopravníků je zde téměř poloviční, takţe ve skutečnosti je výkon dopravníků 

také poloviční, coţ je méně neţ 60 000 lahví/hod. Tato hodnota je menší neţ maximální 

výkon paletizéru, který je cca 67 000 lahví/hod. Tato skutečnost vede nevyhnutelně 

ke krátkému zastavení, coţ potvrzuje i pozorování a 6h měření. 

Po diskusi s vedoucím elektro a mechano údrţby na téma kapacity zmíněných 

dopravníků vyplynulo, ţe systém přepravy je takto nastaven z důvodu sníţení opotřebování 

gumových dopravníků, do kterých by jinak narazil proud beden, čímţ by je výrazněji 

poškozoval. Pokud by nastala situace, ţe se poškodí během běţného provozu a nebudou 

schopné plnit svou funkci, musely by se vyměnit, coţ by znamenalo dlouhý prostoj na plniči. 

Proto jsou u dopravníků snímače, které zastavují přísun nových beden. Oba vedoucí údrţby 

toto označili jako špatné konstrukčně technické řešení nájezdu beden k paletizéru. Při hledání 

způsobu, jak navýšit kapacitu dopravníků, je třeba zaměřit se na takové řešení, kterým se daný 

problém obejde. 

3.4 Fáze zlepšování 

V této části práce jsou představeny všechny vygenerované nápady na řešení příčin 

problémů stanovené v předchozí fázi. Vše zobrazeno přehledně v tabulce 15, kde nebarevně 

označená pole představují nerealizované nápady, zeleně jsou nápady jiţ zrealizované, ţlutá 

barva představuje chystané, ale zatím nerealizované nápady. Červeně je označen nápad, který 

se sice realizoval, ale nepřinesl ţádný pozitivní výsledek a tak se všechny změny vrátily zpět. 
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Tab. 15 Generovaná řešení 

Stroj Problém Příčina Návrhy řešení 

Plnič 
Dlouho trvající 
sorting 

Nezkušená obsluha 
Využívání kmenových zaměstnanců 

Školení na rozpoznávání cizích druhů lahví 

Špatná identifikace cizích 
lahví v bedně automatickým 
sortovacím strojem 

Seřízení dodavatelem 

Zastavování dopravníku 
Úprava pozic 

Změna funkčnosti 

EBI 
Nadstandardní 
vyřazování lahví 

Pěna z mazání na lahvích Změnit na mazání vodou 

Nepravidelné čištění čidla Pravidelně čistit + dle potřeby 

Vykládač 

Četné zastavování z 
důvodu zácpy 

Obsluha paletizace si 
nevšimla nebo neměla čas 
uvolnit místo v zásobníku 
beden 

Obeznámit s důležitostí kontrolovat stav zásobníku 

Přidat světelnou signalizaci plného/prázdného 
zásobníku 

Přidat informační panel, zobrazující aktivní světelné 
signalizace 

Snížit vytížení obsluhy depaletizace/paletizace 

Příliš vysoká rychlost 
vykládače 

Snížit rychlost na úroveň doporučené rychlosti 

Vytvořit prodlevu mezi signálem k rozjezdu a 
rozjezdem 

Upravit program pro signál k rozjezdu/zastavení 

Četné zastavován z 
důvodu nedostatku 

Různě dlouho trvající sorting 

Posunout senzor zpomalující rychlost vykládače 

Zvýšit prodlevu mezi přepínáním na vyšší rychlost 

Vytvořit prodlevu mezi signálem k rozjezdu a 
rozjezdem 

Absence stoperu na jedné 
straně pásu Přidat stoper na druhou stranu pásu 

Vkládač 

Četné zastavování z 
důvodu nedostatku 

Příliš vysoká rychlost 
vkládače 

Snížit rychlost na úroveň doporučené rychlosti 

Vytvořit prodlevu mezi signálem k rozjezdu a 
rozjezdem 

Upravit program pro signál k rozjezdu/zastavení 

Nedojíždění 
poslední řady 

Špatné konstrukční řešení u 
vracečky 

Upravit rychlosti dopravníků a rozměry vodících lišt 

Přidat vodící prvek k vodící liště 

Konstrukčně jinak udělat celou začátku a řazení 

Četné zastavování z 
důvodu zácpy 

Obsluha paletizace nevrací 
bedny do oběhu Obeznámit s důležitostí kontrolovat stav zásobníku 

Ohnutá vodící lišta Upravit vodící lištu 

Paletizér 

Četné zastavování z 
důvodu zácpy 

Nastavení povelů k rozjedu 
dopravníků 

Upravit program tak, ať jsou palety současně v 
pohybu po dokončení činnosti strojů 

Pozdní odebírání palet do 
skladu 

--------------------------------------------------------- 

Četné zastavování z 
důvodu nedostatku 

Malé využití kapacity 
dopravníků 

Zrychlit dopravníky s označením č. 11 a 12 

Změnit umístění fotonek 

Depaletizér 
Četné zastavování z 
důvodu zácpy 

Různě dlouho trvající sorting 
Vytvořit prodlevu mezi signálem k rozjezdu a 
rozjezdem 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.4.1 Realizovaná zlepšení 

Plnič - sorting 

V průběhu podzimu 2017 byl kontaktován dodavatel technologie sortovacího stroje, 

který na místě provedl seřízení a testy. Po jeho návštěvě byl stroj oficiálně převeden 

z testovacího zařízení na plnohodnotný stroj linky. 

Nicméně na konci března 2018 si lidé na pozicích ručního sortingu stěţovali, ţe k nim 

pouští i dobré bedny a naopak ţe k nim občas neposílá bedny s cizími láhvemi. Proto byl 

proveden test různých typů cizích lahví, jenţ odhalil, ţe občas stroj nerozpozná zelenou láhev 

značky Excelent a poměrně často posílá i dobré bedny k ručnímu sortingu. 

Po testu se kontaktovala údrţba, jeţ následně s výsledky obeznámila dodavatele. 

V tuto chvíli se čeká na jeho příjezd, diagnostiku a řešení. 

EBI – Nadstandardní množství vyřazených lahví 

Jednopásovým dopravníkům před EBI bylo změněno mazací médium na vodu, aby 

nedocházelo ke znečištění dna lahví, které způsobovalo zmatení čidel EBI a následné vyřazení 

láhve. Rovněţ byl k čidlu přidán hadřík a čisticí prostředek, jimiţ se dá čidlo očistit. K jeho 

čištění dochází pravidelně při kaţdé delší sanitaci a v případech, kdy EBI vyřadí hodně lahví.  

Na obrázku 33 je vidět statistika EBI po zavedení zlepšení. Můţeme pozorovat 

výraznější pokles počtu lahví se znečištěním dna ve srovnání s jiným počtem vyřazení. 

 

Obr. 33 Statistika EBI po zlepšení 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 
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Vykládač - četné zastavování 

Aby se prodlouţila doba mezi zastavováním a tím pádem se v dlouhodobém měřítku 

sníţil počet zastavování, upravila se rychlost vykládače na přibliţně doporučenou rychlost. 

Vykládač v původním nastavení má pět rychlostních stupňů, přičemţ druhý a čtvrtý stupeň 

jsou spíše mezistupně. Aktuálně je nastaven na třetí rychlostní stupeň s výkonem cca 135 % 

nominálního výkonu linky. Podle pozorování se rychlost vykládače jevila jako dostačující a 

ve zkušebním provozu si nikdo na jeho výkon nestěţoval. 

Rovněţ byla obsluha depaletizace/paletizace poučena o nutnosti kontrolovat stav 

zásobníku a adekvátně hodnotit stav, kdy odebrat bedny z oběhu. 

Poslední realizované zlepšení u vykládače cílilo na občasné zasekávání beden v místě 

sjíţdění na jednopás. Na zjištěné místo byl přidán druhý stoper, viz obrázek 34. Od doby jeho 

instalace nebyly hlášeny ani pozorovány situace, kdy by se zasekly bedny při sjíţdění na 

jednopás. 

 

Obr. 34 Druhý stoper před sjíţděním na jednopás 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 

Vkládač – časté zastavování 

Stejně jako u vykládače byla sníţena rychlost vkládače na přibliţně doporučenou 

rychlost. Podle měření má nyní maximální výkon okolo 133 % nominálního výkonu linky. 

Vkládač byl ještě detailněji pozorován neţ vykládač, protoţe dle analýzy docházelo častěji 

k zácpě na výstupu plniče. Z počátku se sníţení rychlosti projevovalo pozitivně, dosáhlo se 

tím i dílčího úspěchu, ale bylo pozorováno větší vyuţívání kapacity dopravníku, coţ nebylo 

příliš optimální. Situace se však vylepšila s vyřešením četností zácpy na výstupu vkládače a 

tak niţší rychlost byla ponechána. 
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Také se upravila vodící lišta před vstupem a dle pozorování jiţ bedny projíţdějí bez 

kontaktu s její hranou. 

Při aktualizaci řídícího softwaru byla ještě přidána moţnost nastavovat prodlevy mezi 

přepínáním rychlostí a zapnout/vypnout čtvrtý rychlostní stupeň. Po otestování různých 

nastavení byla nastavena hodnota prodlevy mezi druhou a třetí rychlostí o 1s více, neţ bylo 

původní nastavení, konkrétně na hodnotu 3000 ms. Taktéţ by změřen průměrný výkon 

vkládače s nastavením na třetí a čtvrtou rychlost. Výsledky při obou rychlostech byly takřka 

stejné, protoţe častěji docházelo ke zpomalení vkládače vlivem nedojetí lahví poslední řady. 

Na obrázku 35 je vidět obrazovka s nastavením prodlevy během jejího testování. 

 

Obr. 35 Ukázka nastavení prodlevy během jejího testování 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 

Vkládač – nedojíždění poslední řady 

Nedojíţdění poslední řady způsobovalo časté zastavování vkládače, nicméně po 

sníţení jeho rychlosti se situace značně zlepšila. Vkládač se nyní kvůli tomuto problému 

nezastavuje, jen zpomalí do doby, neţ se řady doplní a poté se znovu rozjede na vyšší výkon. 

Obsluha u vkládače tak nyní nemusí zasahovat do jeho chodu. 

Nicméně i přes tento úspěch byl proveden pokus o odstranění kořenové příčiny 

manipulací s rychlostmi dopravníků a rozměry vodících lišt. Jak vypadal návrh na úpravu lze 

spatřit na obrázku 36. 
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Obr. 36 Návrh na úpravu vodících lišt v místě vracečky 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 

Bohuţel úprava dle ukázky včetně změn rychlostí neměly poţadovaný efekt a vše bylo 

vráceno do původního nastavení.  

Kromě toho bylo vymyšleno i jiné technické řešení, které se nakonec nerealizovalo 

především z důvodu, ţe sníţení rychlosti vkládači pomohlo a také proto, ţe by jeho realizace 

byla více méně komplikovaná a výsledek nejistý. Jak návrh vypadal, lze vidět na obrázku 37. 

 

Obr. 37 Ukázka tvaru navrhované vodící lišty u vracečky 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 
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Paletizér - četné zastavování 

Před paletizérem byly upraveny fotonky, kterými se upravila kapacita dopravníků tak, 

aby po předchozím zastavení nedošlo k opětovnému krátkému zastavení. Při první poloze 

fotonek však docházelo k problémům, jimiţ jsme se chtěli vyhnout a tak vše bylo vráceno do 

původní pozice. Při druhém pokusu však jiţ k daným problémům nedocházelo a pozice 

zůstaly dle návrhu, viz obrázek 38. 

 

Obr. 38 Umístění fotonek před paletizérem 

Zdroj: Vlastní fotografie z interního procesu 

Za paletizérem došlo ke zrychlení pohybu palet změnou v nastavení povelů 

k rozjíţdění. Nyní se paleta od foliovače rozjíţdí ve chvíli, kdy je předcházející paleta 

v pohybu po předchozím nalepení etikety na folii. Rovněţ byly přidány i bezpečnostní 

příkazy, aby náhodou nedošlo nečekaným vlivem ke kolizi. Pohyb palet za paletizérem je 

nyní přibliţně o 3-4 sekundy rychlejší. Jak vypadala tehdejší situace a návrh, který se 

realizoval, je patrné z obrázku 39. 
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Obr. 39 Návrh zrychlení pohybu za paletizérem 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Depaletizér - četné zastavování z důvodu zácpy 

Jako drobné opatření proti častému zastavování depaletizéru, hlavně při současné 

depaletizaci nového skla, byla přidána prodleva 7s mezi rozjezdem a signálem k rozjezdu. 

Tato prodleva byla otestována a mezera, jeţ vznikne, nedosáhne ani k řazení na jednopás a 

navíc poskytne trochu více času i pozicím na ručním sortingu. 

3.4.2 Chystaná zlepšení 

Kromě jiţ realizovaných zlepšení se ještě chystá přidání prodlevy mezi přepínáním 

rychlostí vykladače a její testování. Taktéţ se chystá otestování koncepce pozic pro sorting 

s cílem zvýšit její účinnost. Tento návrh je zobrazen na obrázku 40. 
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Obr. 40 Návrh koncepce pozic pro sorting 

Zdroj: Interní dokumentace 

3.5 Fáze řízení 

Po zavedení zmíněných řešení byla k ověření jejich předpokládaných přínosů znovu 

provedena veškerá relevantní měření. Všechna měření probíhala za stejných podmínek jako 

ve fázi měření. 

V následujících tabulkách a obrázcích jsou graficky představeny situace před a po 

zlepšování. 

 

 

 



 

75 

 

Na obrázku 41 je vidět, ţe se hodnoty maximálních rychlostí strojů přiblíţily 

k doporučeným rychlostem uvedených v interní dokumentaci. Taktéţ můţeme spatřit 

vyrovnanější křivku průměrných výkonů, coţ svědčí o plynulejším chodu linky. Bohuţel se 

nepodařilo dosáhnout u všech strojů průměrného výkonu srovnatelného s nominálním 

výkonem linky. 

 

Obr. 41 V-profil před a po zlepšení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 16 a tabulce 17 můţeme spatřit výsledky z opakovaného 6h měření a 

srovnání se stejným měřením před zaváděním zlepšení.  

Tab. 16 Souhrn z opakovaného 6h měření prostojů 

    depaletizér vykládač myčka plnič lepička vkládač paletizér 

Před 

nedostatek [min] 6,04 38,53 12,14 31,33 60,68 102,16 111,31 

ostatní *min+ 3,79 1,57 1,97 77,73 10,02 22,51 0,22 

porucha [min] 11,44 1,53 9,59 2,12 3,12 3,84 37,06 

zácpa *min+ 195,42 139,91 84,67 22,17 25,94 19,12 23,25 

Po 

nedostatek [min] 4,28 22,77 11,69 29,15 67,94 86,80 156,03 

ostatní *min+ 0,00 3,75 0,00 36,20 0,33 10,69 0,00 

porucha [min] 3,16 5,75 20,44 0,47 19,97 1,72 0,00 

zácpa *min+ 174,81 90,93 89,80 10,27 2,55 17,47 3,23 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V upravených výsledcích měření, viz tabulka 17, můţeme pozorovat, ţe ve většině 

případů se délka druhů neţádoucích zastavení zmenšila. Tyto oblasti jsou v tabulce vybarveny 
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zeleně. Prodlouţení délky zastavení má výplň červenou a malé nebo téměř ţádné změny 

v délce zastavení buď oranţovou barvu nebo není zvýrazněno ţádnou barvou. 

Tab. 17 Upravený souhrn z opakovaného 6h měření prostojů 

    depaletizér vykládač myčka plnič lepička vkládač paletizér 

Před 

nedostatek [min] 6,04 38,53 12,14 31,33  ---- 13,13 2,68 

ostatní *min+ 3,79 1,57 1,97 4,15 10,02 22,51 0,22 

porucha [min] 11,44 1,53 9,59 2,12 3,12 3,84 37,06 

zácpa *min+ 1,28 38,07  ---- 22,17 25,94 19,12 23,25 

Po 

nedostatek [min] 4,28 22,77 11,69 29,15  ---- 3,80 4,92 

ostatní *min+ 0,00 3,75 0,00 12,63 0,33 10,69 0,00 

porucha [min] 3,16 5,75 20,44 0,47 19,97 1,72 0,00 

zácpa *min+ 6,40 7,70  ---- 10,27 2,55 17,47 3,23 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Asi nejznatelnější je nárůst poruchy myčky, ostatního zastavení u plniče a poruchy 

lepičky. U myčky v době pozorování byla zaučující se obsluha a ve chvíli výskytu převrácené 

láhve na vstupu nebo spadlé láhve na výstupu, coţ spadá do kategorie poruch, trvala zastavení 

delší dobu. U plniče docházelo k zastavování vlivem spadlé láhve před EBI u Glidelineru a 

lepička dělala problémy po změně značky a chvíli trvalo její seřízení. Červeně jsou ještě 

označeny i dvě poloţky, a to u depaletizéru a paletizéru. Tam došlo k nárůstu zastavení 

vlivem vyuţití zásobníku palet nebo poškozené palety. 

Z délky poruch strojů bylo vypočítáno DPMO, jeţ je graficky zobrazeno na 

obrázku 42 s porovnáním stavu před a po zlepšeních. Jak jiţ bylo řečeno, graf ukazuje 

viditelný nárůst u myčky a lepičky. 

 

Obr. 42 DPMO z kategorie poruch strojů před a po zlepšení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z určených DPMO byly stanoveny Sigma úrovně strojů v kategorii poruch, viz 

obrázku 44. Na paletizéru se v době pozorování nevyskytla ani jedna porucha, proto bylo jeho 

DPMO stanoveno tak, aby Sigma úroveň měla hodnotu šest. Většina výsledků se pohybuje 

v úrovni průměrných aţ nadprůměrných Sigma úrovní, výjimkou je jiţ zmíněná myčka lahví 

a lepička. 

 

Obr. 43 Sigma úrovně strojů z kategorie poruch před a po zlepšení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Kromě poruch nás zajímají i neţadoucí stavy, které spolu s poruchou tvoří celkový 

pohled na chování strojů na lince. Z výsledků na obrázku 44 víme, ţe u všech strojů kromě 

myčky lahví došlo ke zlepšení. Je to dáno především tím, ţe doba stání z důvodu nedostatku 

se téměř nezměnila a doba stání z důvodu poruch vzrostla. 

 

Obr. 44 Sigma úroveň strojů – neţádoucí stavy + poruchy před a po zlepšení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Kromě délek zastavení se v práci hodně věnovalo i jejich četnosti. Tabulka 18 

zobrazuje, jak se četnosti jednotlivých strojů změnily v horizontu 6h. Červeně jsou 

zvýrazněny oblasti s vysokou četností krátkých zastavení a zeleně jsou označeny oblasti 

výraznějšího sníţení. I přestoţe jsou některé oblasti červeně i tak došlo u určitých stojů ke 

znatelnému sníţení počtu zastavení. Celkově lze říci, ţe všechny stroje se nyní do 30s 

zastavují méně. Konkrétně depaletizér o 57,8 %, o 30,4 % vykládač, o 23,5 % myčka, o 50 % 

plnič, o 83,3 % lepička, o 36,9 % vkládač, o 36,4 % paletizér. 

Tab. 18 Počty zastavení trvající krátkou dobu před a po zlepšení 

  

depaletizér vykládač myčka plnič lepička vkládač paletizér 

Před Po Před Po Před Po Před Po Před Po Před Po Před Po 

X 
≤10s 

nedostatek 2 0 34 23 0 0 0 0 0 0 38 25 59 33 

ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 3 0 0 

porucha 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zácpa 22 8 42 20 0 0 0 0 1 0 8 2 24 0 

 10s≤   
X   

≤20s 

nedostatek 0 0 10 8 0 2 3 2 0 1 17 26 25 34 

ostatní 0 0 0 1 5 0 0 0 5 1 19 7 1 0 

porucha 4 1 0 2 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 

zácpa 8 6 6 2 0 2 0 0 0 0 14 3 6 0 

 20s≤   
X  

 ≤30s 

nedostatek 0 0 4 4 1 2 2 1 1 0 4 6 11 15 

ostatní 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0 7 8 0 0 

porucha 0 1 1 3 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

zácpa 3 3 5 5 1 5 0 0 0 0 3 2 2 0 

celkem 45 19 102 71 17 13 8 4 12 2 130 82 129 82 
Zdroj: Vlastní zpracování 

I přes tyto úspěchy se vykládač, vkládač i paletizér pořád hodně často zastavují. 

U vykládače a vkládače by moţná stačilo upravit polevy pro rozjíţdění a zpomalení, tím, ţe 

se trochu upraví pozice fotonek. Vyţádalo by si to však delší testování. Nedostatek u 

paletizéru je bohuţel kvůli krátké vzdálenosti od vkládače vázán na jeho časté zastavování, 

ale i u něj bylo dosaţeno úspěchu v eliminaci krátkého zastavení z důvodu zácpy. 

Kromě opakovaného 6h měření k zachycení krátkodobého chování linky byl znovu 

proveden i průzkum dlouhodobých dat. Konkrétně za leden a únor 2018. Stejně jako i při 

předchozím průzkumu byly předmětem zkoumání jen neţádoucí stavy a poruchy. Výsledky 

včetně srovnání procenta stání jsou v tabulce 19. 
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Tab. 19 Průzkum dlouhodobých dat po zlepšeních 

Stroj Kategorie zastavení 
Součet dob 
zastavení  

[min] 
Počet zastavení 

Procento stání 

před po 

Depaletizér 

Porucha 598,10 480 2,29% 1,74% 

Nedostatek 509,90 286 2,34% 1,48% 

Ruční stop 2,25 2 0,01% 0,01% 

Celkový součet 1 110,25 768 4,63% 3,23% 

Vykládač 

Nedostatek 2 812,28 2070 12,19% 9,12% 

Zácpa beden 1 189,88 619 7,88% 3,86% 

Porucha 833,27 832 2,37% 2,70% 

Celkový součet 4 835,43 3 521 22,44% 15,68% 

Myčka 

Technický stop 2 383,73 2062 6,73% 6,94% 

Nedostatek 2 306,97 1439 6,97% 6,71% 

Porucha 1 311,78 504 2,83% 3,82% 

Upozornění 301,22 82 0,35% 0,88% 

Neznámá 114,17 8 0,00% 0,33% 

Celkový součet 6 417,87 4 095 16,88% 18,68% 

Plnič 

Zácpa 2 335,67 2167 8,73% 6,80% 

Servis. zast.(EX) 1 616,33 1245 6,76% 4,70% 

Porucha 1551,30 898 4,81% 4,52% 

Nedostatek 261,72 139 1,06% 0,76% 

Technický stop 57,80 14 0,01% 0,17% 

Celkový součet 5822,82 4 463 21,45% 16,95% 

Lepička 

Zácpa 1 575,35 878 7,62% 4,59% 

Ruční stop 1 083,98 652 3,03% 3,15% 

Porucha 221,73 79 0,78% 0,65% 

Celkový součet 2 881,07 1 609 11,43% 8,39% 

Vkládač 

Zácpa 590,75 483 8,44% 4,14% 

Porucha 272,87 233 4,26% 1,91% 

Nedostatek beden 249,65 185 3,57% 1,75% 

Ruční stop 78,65 47 0,52% 0,55% 

Celkový součet 1 191,92 948 16,79% 8,36% 

Paletizér 

Zácpa 820,18 578 3,34% 2,39% 

Porucha 458,50 322 2,92% 1,33% 

Ruční stop 7,68 2 0,00% 0,02% 

Celkový součet 1 286,37 902 6,26% 3,74% 
Zdroj: Vlastní zpracování dat ze systému sběru dat 

U všech strojů kromě myčky je vidět zmenšení hodnoty procenta stání. Červeně jsou 

označeny oblasti s větší hodnotou procenta stání neţ před zlepšováním. 
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Z těchto dlouhodobých dat byly vypočítány i Sigma úrovně. Pro přehledné srovnání 

situace před a po projektu v pohlednu na Sigma úrovně, byl vytvořen graf, viz obrázek 45, 

který zobrazuje rozdíl Sigma úrovně po realizaci zlepšení a před realizací zlepšení. Takto 

stanovený výpočet zobrazuje kladné hodnoty nad osou x (= zlepšení) a záporné hodnoty pod 

osou x (= zhoršení). 

 

Obr. 45 Rozdíly Sigma úrovně strojů po a před projektem 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvýraznější kladné rozdíly jsou u vkládače a paletizéru a to ze všech hledisek. Také 

u vykládače z hlediska neţádoucích stavů a paletizéru z hlediska poruch. Naopak záporné 

rozdíly ve všech hledisek má myčka lahví, kde je především znatelný nárůst z hlediska 

poruch. Moţná je to dáno tím, ţe ve sledovaném období došlo k poruše motoru myčky v délce 

trvání 1h16min. 

Výsledky z krátkodobého i dlouhodobého měření vykazují znatelné zlepšení procesu 

stáčení jak z hlediska dob zastavení, tak i z hlediska jejich četností. Musíme však vzít v potaz, 

ţe sledované období trvalo jen dva měsíce a je 3x menší neţ původní sledované období. 

Sledovanými metrikami v rámci celého projektu byly počty zastavení a efektivita ME. 

Co se týká počtu zastavení, tak z 6h měření a zejména z počtu krátkých zastavení můţeme 

konstatovat, ţe cílové hodnoty -20 % se podařilo dosáhnout. U efektivity ME byl stanoven cíl 

+ 0,14 %. Doposud jsme hodnoty efektivity, resp. její vývoj nikde neviděli. Na obrázku 46 je 
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znázorněn trend efektivity kolem roční cílové hodnoty a to jak před zavedenými zlepšeními, 

tak i po zavedených zlepšeních. 

Pro stanovení rozdílu v trendech byl vypočítán průměr v obou obdobích a rozdíl v ME 

činí 2,05 %. Znovu je důleţité připomenout, ţe vyšší efektivity ve dvou měsících nemusí 

znamenat nárůst efektivit i v delším časovém období. Nicméně můţeme říci, ţe trend efektivit 

se ubírá pozitivním směrem a i přes výpočet průměru, jeţ je náchylný na výkyvy a můţe být 

v delším horizontu menší. A tak i cíl nárůstu ME o 0,14 % můţeme povaţovat za splněný. 

 

Obr. 46 Vývoj efektivit ve sledovaném období 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nárůst efektivity však není moţné přičítat pouze výše uvedeným změnám. V průběhu 

řešení projektu proběhly realizace i jiných opatření v rámci pracovní náplně pracovníků 

stáčírny, které nebyly součástí porad řešitelského týmu. Výsledky těchto opatření a zde 

vypracovaných opatření tvoří společný soubor, jemuţ jiţ lze přičíst pozitivní výsledky 

projektu. 
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4 DALŠÍ PODNĚTY KE ZLEPŠOVÁNÍ 

Během práce na projektu byla moţnost řádně prostudovat chování procesu stáčení a 

souvisejících atributů. Některé aspekty byly v rámci projektu řešeny, jiné byly buď mimo 

rámec, nebo na ně nezbylo úsilí. 

4.1 Systém sběru dat 

Asi nejhorší ze všeho bylo potýkat se s nedostatky systému sběru dat. Ten nejen ţe 

některá zastavení špatně klasifikuje, ale zaznamenává i zastavení, jeţ nesouvisí s dobou 

určenou pro stáčení. Typický příklad je ukázán na obrázku 47, který byl vytaţen ze systému 

sběru dat, konkrétně na plniči v jednom z týdnů, kdy byl hodnocen přínos projektu. Nedá se 

však říci, ţe by takové záznamy byly kaţdý týden, ale v dlouhodobém měřítku jich je opravdu 

hodně. 

 

Obr. 47 Ukázka nedostatku systému sběru dat 

Zdroj: Vlastní zpracování dat ze systému sběru dat 

Kromě toho systém sběru dat neumoţňuje stahovat data z horizontu delšího neţ týden. 

Pro dlouhodobou analýzu se musí stahovat data za jednotlivé týdny zvlášť. Coţ při analýze 

dat všech strojů za půl roku trvalo neuvěřitelných 6h. 

4.2 Doba přestavby lepičky 

Během pozorování změn značky si nešlo nevšimnout zaplňování dopravníků za 

plničem, jeţ bylo způsobeno délkou přestavby lepičky. Kdyby se podařilo v rámci probíhající 

realizace metody SMED sníţit dobu přestavby, určitě by to vedlo k vyšší efektivitě. 

4.3 Nájezd lahví do myčky lahví 

To, ţe nájezd lahví do myčky je problematický, je patrné z několika závěrů učiněných 

v průběhu práce. Přestoţe byla snaha tento problém řešit, nezůstalo na něj v průběhu projektu 

dost času a snaha tak přišla nazmar. Domnívám se, ţe problém je daleko komplexnější 

povahy, neţ se na první pohled zdá a bylo by vhodnější, kdyby byl řešen v rámci 

samostatného projektu. Do té doby k omezení dopadu je vhodnější na tuto pozici obsazovat 

kmenové zaměstnance, nebo alespoň lépe zaučit ty agenturní.  
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ZÁVĚR 

Tématem této diplomové práce byla „Optimalizace výrobní linky v pivovaru s 

vyuţitím Lean Six Sigma“. Hlavním účelem bylo identifikovat příčiny prostojů, nalézt 

vhodná opatření k jejich odstranění a vyhodnotit jejich přínos. Tímto se zabývá praktická část 

práce. Kromě ní má práce i teoretickou část. V ní je probrána teorie týkající se metodiky Lean 

Six Sigma, DMAIC cyklu a týmové práce. 

Praktická část má zachováno členění dle fází DMAIC cyklu, v jednotlivých 

podkapitolách jsou popsány veškeré relevantní informace a postup práce na projektu.  

V rámci fáze měření a analýzy byly identifikovány následky a příčiny, jeţ ovlivňovaly 

chod strojů. Zaměření bylo pouze na neţádoucí stavy, tj. zácpy/nedostatky dle pozice stroje 

na lince, poruchy a jiné druhy zastavení. Nejvíce pozornosti je věnováno četnostem zastavení 

strojů, jeţ mají vliv na opotřebitelnost pohyblivých částí, nedostatku na vstupu plniče vlivem 

výskytu mnoha cizích lahví, znečištění lahví na EBI a zácpě na výstupu plniče, způsobenou 

více faktory. 

V rámci fáze zlepšování se zavedla opatření, které přehledně sumarizuje tabulka 15. 

Jednalo se o přizpůsobení rychlostí strojů doporučenému nastavení, seřízení automatického 

sortovacího stroje, změnu mazacího média dopravníků a pravidelné čištění čidel EBI, přidání 

stoperu před vykládač, zvýšení prodlevy mezi přepínáním rychlostí u vkládače, změnu pozice 

fotonek před paletizací za účelem zvýšení vyuţití dopravníků a zrychlení pohybu palet za 

foliovačem změnou programového nastavení. 

Ne všechna navrhovaná opatření se podařilo stihnout zvládnout. Jedná se o 

softwarovou úpravu vykládače a zvýšení prodlevy mezi jeho rychlostmi a testování a úpravu 

celé koncepce ručního sortingu. Problém nedojíţdění poslední řady u vkládače nebyl dokonce 

ani vyřešen, ale jen omezen tak, ať působí minimum potíţí. 

Navzdory jiţ zmíněným dílčím neúspěchům je ve fázi řízení zjištěno zlepšení chodu 

strojů na lince. Konkrétně všechny stroje splnily cíl sníţení četnosti zastavení o 20 %. 

Z průzkumu dlouhodobých dat a stanovení rozdílu Sigma úrovně před a po zlepšení je patrný 

nárůst Sigma úrovní z pohledu neţádoucích stavů i poruch s jedinou výjimkou myčky lahví. 

Nejvíce patrné zlepšení chodu je u vykládače, vkládače a paletizéru. Taktéţ byl porovnán 

trend v efektivitách stáčecí linky a je vidět nárůst průměrné hodnoty, jeţ převyšuje stanovený 

cíl 0,14 %. 

Na závěr je přidána kapitola zmiňující tři moţnosti dalšího zlepšování, jedná se o 

systém sběru dat, délku přestavby lepičky a nájezd lahví do myčky.  
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Ruční měření rychlostí pásů [s] - depaletizer - vykladač 
    

id 
délka 
úseku  
[cm] 

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 5. měření průměr sm. odch 

1 120 1,9 1,6 1,4 1,6 1,5 1,6 0,167332 

2 158 1,9 1,6 1,8 1,7 2 1,8 0,141421 

3 170 3,9 4 4,1 3,9 4 3,98 0,074833 

4  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

5 200 2,9 2,9 2,8 3 2,9 2,9 0,063246 

6 200 3,1 3,3 3,1 3,4 3,1 3,2 0,126491 

7 150 3 3,1 3,1 3 3,2 3,08 0,074833 

8 90 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,48 0,074833 

9 110 1,7 1,8 1,9 1,7 1,7 1,76 0,08 

10 150 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,32 0,04 

11 170 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 2,68 0,04 

12 240 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,62 0,074833 

13 200 5,4 5,4 5,3 5,5 5,5 5,42 0,074833 

14 150 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 3,16 0,04899 

15 120 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,56 0,04899 

16 130 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,84 0,04899 

         Ruční měření rychlostí pásů [s] - vykladač - myčka lahví 
    

id 
délka 
úseku  
[cm] 

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 5. měření průměr sm. odch 

1 300 9,2 9,5 9,2 9,4 9,4 9,34 0,134164 

2 300 11,9 11,7 12 11,6 11,5 11,74 0,207364 

3 190 5,7 5,7 5,9 5,8 5,8 5,78 0,083666 

4 80 3,5 3,6 4 3,7 3,7 3,7 0,187083 

5 90 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 0,070711 

6 130 6,5 6,3 6,4 6,5 6,5 6,44 0,089443 

         Ruční měření rychlostí pásů [s] - myčka lahví - plnič 
    

id 
délka 
úseku  
[cm] 

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 5. měření průměr sm. odch 

1 150 8,6 9 8,7 8,6 8,7 8,72 0,164317 

2 190 7,7 7,6 7,5 7,7 7,5 7,6 0,1 

3 220 10,1 10,1 10,2 10,1 10,1 10,12 0,044721 

4 200 13,2 13 13,1 13 13,2 13,1 0,1 

5 170 7,9 8,1 8,1 8 7,9 8 0,1 

6 150 12 12,5 12,3 13 12,4 12,44 0,364692 

7 150 11,9 12,1 11,3 11,7 11,1 11,62 0,414729 

8 150 14,4 15 14,5 15,2 14,7 14,76 0,336155 

9 240 9,9 9,7 9,8 9,8 10,1 9,86 0,151658 

10 170 8,5 8,6 8,6 8,6 8,7 8,6 0,070711 

11  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

12  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

13  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

14  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

Příloha 1 Ruční měření rychlostí pásů – část 1/2 



 

 

 

Ruční měření rychlostí pásů [s] - plnič - lepička 
    

id 
délka úseku  
[cm] 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 5. měření průměr sm. odch 

1 180 3 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 0,122474 

2 150 4,8 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 0,070711 

3 150 4,3 4,5 4,3 4,5 4,4 4,4 0,1 

4 230 6,5 6,3 6,3 6,5 6,3 6,38 0,109545 

5 130 3,3 3,3 3,5 3,5 3,4 3,4 0,1 

6 190 13,7 13,8 13,6 13,8 13,7 13,72 0,083666 

7 140 6,1 6,2 6,2 5,8 5,8 6,02 0,204939 

8 150 6 5,9 5,9 6,1 5,8 5,94 0,114018 

         Ruční měření rychlostí pásů [s] - lepička - vkladač 
    

id 
délka úseku  
[cm] 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 5. měření průměr sm. odch 

1 120 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6 1,62 0,083666 

2 100 2,5 2,7 2,7 2,5 2,4 2,56 0,134164 

3 110 4,8 4,4 4,8 4,5 4,4 4,58 0,204939 

4 240 6,8 6,6 6,7 6,6 6,6 6,66 0,089443 

5 160 7,4 7,5 7,6 7,5 7,5 7,5 0,070711 

6 90 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,34 0,054772 

7 100 2,3 2,4 2,2 2,4 2,2 2,3 0,1 

8 120 4,4 4,2 4 4,2 4,1 4,18 0,148324 

9 220 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 4,44 0,054772 

         Ruční měření rychlostí pásů [s] - vkladač - paletizér 
    

id 
délka úseku  
[cm] 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 5. měření průměr sm. odch 

1  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------ 

2 255 5,2 5,2 5,1 5,2 5,1 5,16 0,04899 

3 110 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,56 0,04899 

4 175 3,9 3,8 3,9 4 3,9 3,9 0,063246 

5 100 0,8 0,6 0,9 0,7 0,7 0,74 0,10198 

6 220 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,76 0,04899 

7 255 4,7 4,8 5 4,6 4,8 4,78 0,132665 

8 260 5,8 6 6 5,9 5,9 5,92 0,074833 

9 175 4,5 4,4 4,3 4,5 4,4 4,42 0,074833 

10 180 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,44 0,04899 

11 290 5,5 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 0,063246 

12 290 5,9 5,7 5,7 5,8 5,6 5,74 0,10198 

13 230 4,3 4,2 4,2 4,4 4,4 4,3 0,089443 

14 230 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,34 0,04899 

15 175 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,16 0,04899 

16 175 2 2 2,1 2 2,1 2,04 0,04899 

17 130 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,84 0,04899 

18 140 3 3,3 3 3,1 3,2 3,12 0,116619 

 

 

Příloha 2 Ruční měření rychlosti pásů – část 2/2 



 

 

 

Buffer mezi depaletizérem a vykládačem 

id 
délka 
pásu  
[cm] 

rychlost 
pásu  

[cm/s] 

šířka 
pásu 
[cm] 

počet 
beden na 

pásu 

kapacita 
bufferu  
*láhve+ 

výkon depaletizéru 
- maximální 
(láhve/min) 

teoretický čas 
naplnění bufferu - 

statický buffer 
[min] 

dynamický 
buffer     
[min] 

1 300 75,0 43 8 160 

1113 3,58 1,59 

2 400 87,8 43 13 260 

3 170 42,7 43 5 100 

4 130  ------  ------  ------  ------ 

5 710 69,0 43 23 460 

6 620 62,5 43 20 400 

7 560 48,7 43 18 360 

8 370 60,8 43 12 240 

9 345 62,5 43 11 220 

10 380 64,7 43 12 240 

11 356 63,4 43 11 220 

12 470 51,9 43 15 300 

13 390 36,9 43 13 260 

14 265 47,5 43 8 160 

15 465 46,9 43 15 300 

16 450 45,8 43 15 300 

 

Buffer mezi vykladačem a myčkou lahví 

id 
Délka 
pásu  
[cm] 

rychlost 
pásu 

[cm/s] 

šířka 
pásu 
[cm] 

plocha 
pásu  
[cm2] 

počet 
lahví 

napříč 
šířkou 
*láhve+ 

počet 
lahví 
na 

metr 
pásu 

přibližný 
počet 

láhví na 
pásu 

kapacita 
bufferu 
 *láhve+ 

výkon 
vykladače - 

max 
*láhve/min+ 

teoretický 
čas 

naplnění 
bufferu - 
statický 
buffer  
[min] 

dynamický 
buffer  
[min] 

1 940 32,1 49 46060 7 100 940 

3718 1303 2,85 1,71 

2 430 25,6 68 29240 11 157 675 

3 690 32,9 68 46920 11 157 1083 

4 650 21,6 68 44200 11 157 1020 

5 360 23,7 68 24480 11 157 565 

6 440 20,2 68 29920 11 157 690 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3 Buffery – část 1/3 



 

 

 

Buffer mezi myčkou lahví a plničem 

id 
Délka 
pásu  
[cm] 

rychlost 
pásu 

[cm/s] 

šířka 
pásu 
[cm] 

plocha 
pásu  
[cm2] 

počet 
lahví 

napříč 
šířkou 
*láhve+ 

počet 
lahví 

na 
metr 
pásu 

přibližný 
počet 

láhví na 
pásu 

kapacita 
bufferu 
 *láhve+ 

výkon 
myčky - 

max 
*láhve/min+ 

teoretický 
čas 

naplnění 
bufferu - 
statický 
buffer 
[min] 

dynamický 
buffer 
[min] 

1 430 17,2 68 29240 11 157 675 

6548 1028 6,37 4,7 

2 470 25,0 85 39950 13 185 869 

3 700 21,7 85 59500 13 185 1295 

4 750 15,3 85 63750 13 185 1387 

5 550 21,3 68 37400 11 157 863 

6 440 12,1 68 29920 11 157 690 

7 920 12,9 68 62560 11 157 1444 

8 560 10,2 68 38080 11 157 879 

9 360 24,3 33 11880 5 71 255 

10 340 19,8 33 11220 5 71 241 

11  -----  ----- 8  ----- 1 14  ----- 

12 820  ----- 8 6560 1 14 114 

13 840  ----- 8 6720 1 14 117 

14 1560  ----- 8 12480 1 14 218 

 

Buffer mezi plničem a lepičkou 

id 
Délka 
pásu  
[cm] 

rychlost 
pásu 

[cm/s] 

šířka 
pásu 
[cm] 

plocha 
pásu  
[cm2] 

počet 
lahví 

napříč 
šířkou 
*láhve+ 

počet 
lahví 

na 
metr 
pásu 

přibližný 
počet 

láhví na 
pásu 

kapacita 
bufferu 
 *láhve+ 

výkon 
plniče - 

max 
*láhve/min+ 

teoretický 
čas 

naplnění 
bufferu - 
statický 
buffer 
[min] 

dynamický 
buffer 
[min] 

1 630 64,3 50 31500 8 114 718 

5057 916 5,52 3,08 

2 750 31,3 68 51000 11 157 1177 

3 520 34,1 68 35360 11 157 816 

4 790 36,1 68 53720 11 157 1240 

5 710 38,2 68 48280 11 157 1114 

6 500 13,8 66,5 33250 10 142 710 

7 670 23,3 32,5 21775 5 71 475 

8 340 25,3 32,5 11050 5 71 241 

 

 

 

 

Příloha 4 Buffery – část 2/3 



 

 

 

Buffer mezi lepičkou a vkládačem 

id 
Délka 
pásu  
[cm] 

rychlost 
pásu 

[cm/s] 

šířka 
pásu 
[cm] 

plocha 
pásu  
[cm2] 

počet 
lahví 

napříč 
šířkou 
*láhve+ 

počet 
lahví 

na 
metr 
pásu 

přibližný 
počet 

láhví na 
pásu 

kapacita 
bufferu 
 *láhve+ 

výkon 
etiketovačky 

- max 
*láhve/min+ 

teoretický 
čas 

naplnění 
bufferu - 
statický 
buffer 
[min] 

dynamický 
buffer 
[min] 

1 460 74,1 42 19320 6 85 391 

3605 963 3,74 2,38 

2 470 39,1 66 31020 10 142 667 

3 640 24,0 66 42240 10 142 908 

4 700 36,0 66 46200 10 142 994 

5 730 21,3 66 48180 10 142 1036 

6 400 38,5 39 15600 6 85 340 

7 360 43,5 33 11880 5 71 255 

8 240 28,7 31 7440 4 57 136 

9 510 49,5 35 17850 5 71 362 

 

Buffer mezi vkládačem a paletizérem 

id 
délka 
pásu  
[cm] 

rychlost 
pásu 

[cm/min] 

šířka 
pásu 
[cm] 

počet 
beden 

na pásu 

kapacita 
bufferu  
*láhve+ 

výkon 
depal 

(láhve/min) 

teoretický 
čas 

naplnění 
bufferu - 
statický 
buffer 
[min] 

dynamický 
buffer 

1 260  ------ 43 8 160 

1317 1,96 0,43 

2 255 49,4 43 8 160 

3 475 43,0 43 15 300 

4 175 44,9 44 5 100 

5 150 135,1  ------  ------  ------ 

6 400 58,5 43 13 260 

7 255 53,3 43 8 160 

8 260 43,9 43 8 160 

9 175 39,6 43 5 100 

10 180 73,8 43 6 120 

11 290 51,8 43 9 180 

12 290 50,5 43 9 180 

13 230 53,5 43 7 140 

14 230 53,0 43 7 140 

15 175 81,0 43 5 100 

16 175 85,8 43 5 100 

17 150 45,8 101 8 160 

18 285 44,9 127,5 16 320 

Příloha 5 Buffery – část 3/3 



 

 

 

 

 

 

Příloha 6 Výkony dopravník část 1/2 
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Příloha 7 Výkony dopravník část 2/2 
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Příloha 8 Záznamový formulář z měření prostojů 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 9 DPMO ve vztahu se Sigma úrovní [20] 


