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Abstrakt 

 V této diplomové práci jsem analyzoval výrobní procesy ve firmě Bike Fun 

International s.r.o. Snažil jsem se ve výrobě nalézt omezující faktory. K tomu mi pomáhala 

Teorie omezení od izraelského vědce, učitele, filosofa a vrcholového manažera Dr. Eliyahu 

M. Goldratta. Stěžejním prvkem této teorie je nalézt tzv. úzké místo ve výrobě, tj. místo 

s nejnižší výrobní kapacitou. Tato Teorie omezení nemá žádné předepsané metody výpočtu, je 

to jen filozofie. Tou jsem se řídil a vytvořil jsem si vlastní metody výpočtu, které se zakládají 

na logické úvaze. Pomocí těchto metod jsem nalezl úzké místo ve výrobě.  

V závěru navrhuji řešení, které má nulové finanční požadavky a zvýší výrobnost celé firmy o 

10%.   

Klíčová slova: Teorie omezení, úzké místo, výrobní kapacita, propustnost, průtok. 

 

Abstract 

In this thesis I analyzed processes in the company Bike Fun International s.r.o. I tried to find 

the limiting factors in production. I was led by Theory of Constraints by Israeli scientist, 

teacher, philosopher and top manager Dr. Eliyahu M. Goldratt. A key element of this theory is 

to find the so-called bottleneck in production, which is a place with low production capacity. 

Theory of constraints has no prescribed method of calculation, it´s only philosophy. Directed 

by this philosophy, I created my own methods of calculation, based on logical reasoning. 

Using these methods I found a bottleneck in production.  

In conclusion I propose a solution that has zero funding requirements and increase the 

productivity of the entire company by 10%. 

 

Key words: Theory of Constraints, bottleneck, production capacity, throughput, flow. 
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1. Úvod 

 

Při mých studiích mne velmi zaujal předmět Logistika, ve kterém jsme mimo jiné 

probírali Teorii omezení. Tato teorie mne zaujala natolik, že jsem o ní přečetl větší množství 

knih a článků. Když jsem se rozhodoval mezi tématy, o kterých bych chtěl psát diplomovou 

práci, má volba byla poměrně jednoduchá. Hledal jsem výrobní podniky, které by mi 

umožnily provést detailní analýzu výrobních procesů dle mých představ. Takový podnik mi 

vyšel vstříc, jmenuje se Bike Fun International s.r.o., dále jen (BFI)
1
. V tomto podniku mne 

přijal personální ředitel pan Mgr. Stanislav Matušů, který se stal mým konzultantem. Pan 

Matušů není v BFI jen personalista, ale má ve své působnosti větší škálu činností. 

Firma BFI neměla zpracována data výroby, jaké jsem potřeboval, takže mi bylo 

umožněno si ve výrobě tyto data obstarat samostatně. Pomocí přesných stopek, vědomostí a 

trpělivosti jsem si všechny data obstaral… 

Protože Teorie omezení a řízení výroby dle úzkého místa
2
 podle všeho dosud nebyla 

zpochybněna,  povazuji ji i přes to, že už byla vymyšlena před více než 18 ti lety za stále 

aktuální a pro podnik velmi přínosnou.  

Rozsah této práce je dle mého názoru poměrně široký. V této práci mapuji časy 

veškerých výrobních časů v tomto závodě a snažím se nalézt úzké místo, nebo úzká místa. 

Protože pokud není zřejmé, kde je v podniku úzké místo, podnik tak může pracovat 

nevědomky velmi nehospodárně.    

Cíle této práce jsou následující:  

 - analyzovat materiálový tok ve sledované organizaci 

- identifikovat potenciální úzká místa 

- posoudit prostorové uspořádání výrobních zařízení 

- navrhnout doporučení na zlepšení současného stavu 

 

                                                 
1
 Více o BFI v Ekonomicko-technické charakteristice podniku 

2
 Tento termín podrobně vysvětlen v bodě 3. Charakteristika problematiky 
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2. Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

 

2.1.  Historie Bike fun International s.r.o. 

 

BIKE FUN International s.r.o. (BFI) je nová společnost zabývající se výrobou a prodejem 

jízdních kol a jejich součástí, která zahájila činnost v lednu roku 2002. Tato firma je 100% 

vlastněna skupinou holandských investorů. Je zaměřena na výrobu všech typů jízdních kol 

zahrnující kola horská, trekingová, krosová, silniční a dětská v různých modelových řadách. 

Výrobní sortiment zahrnuje i kola celoodpružená, reprezentující vyšší třídu. (1) 

Společnost BIKE FUN International s.r.o. vyrábí již od svého vzniku kola pod vlastní 

značkou SUPERIOR, která vynikají především vysokou kvalitou, moderním designem a 

značkovými komponenty. V srpnu 2008 představila firma BIKE FUN International s.r.o. 

novou značku STR, která nabízí na trhu ekonomické a přitom kvalitní jízdní kola určená pro 

jinou cílovou skupinu zákazníků než se zaměřuje SUPERIOR, jenž je značkou střední a vyšší 

třídy. (1) 

Koncem července 2009 zakoupila společnost BIKE FUN International s.r.o. značku 

světového významu - ROCK MACHINE, která je nejvíce známa pro svá sjezdová a horská 

kola. (1) 

V sezóně 2010 byla zahájena spolupráce se společností ŠKODA AUTO, a.s., Mladá 

Boleslav, pro kterou společnost BIKE FUN International, s.r.o. vyrábí jízdní kola SUPERIOR 

v designu ŠKODA AUTO. (1) 
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2.2.  O společnosti 

 

Společnost Bike Fun International s.r.o. (BFI) se nachází se v Kopřivnici, okres Nový 

Jičín, cca 35 km od Ostravy a cca 10 km od mezinárodního letiště Ostrava - Mošnov. (1) 

Společnost Bike Fun International byla založena v lednu 2002, současná výrobní kapacita 

se pohybuje okolo 110 000 kol za rok. Firma zaměstnává zhruba 180 zkušených zaměstnanců. 

(1) 

Převážná část produkce je určena na export - její nejvýznamnější zákazníci jsou z 

Holandska, Belgie, Německa, Švýcarska a Rakouska, 20% produkce směřuje na tuzemský trh 

(kola SUPERIOR, STR, ROCK MACHINE). (1) 

 Sídlo firmy 

Firma BIKE FUN INTERNATIONAL s.r.o. se nachází v areálu podniku TATRA, a.s. v 

Kopřivnici, která již tradičně disponuje obyvatelstvem s vysokou kvalifikací díky 

stopadesátileté historii podniku Tatra. (1) 

 Sklad komponentů  

Strategií firmy Bike Fun International je dlouhodobé zaměření na kvalitu, stabilitu a 

spolehlivost dodávek od svých dodavatelů. Rámy a vidlice se dovážejí z Číny, většina 

ostatních komponentů pochází ze zemí Evropské unie. (1) 

 Lakovna - "mokré" lakování  

Od srpna 2003 začala firma Bike Fun International s mokrým lakováním rámů a dalších dílů 

ve své nové vlastní moderní plně automatizované lakovně. "Mokrá" technologie je mnohem 

lepší než práškové lakování protože používá 3 barevné vrstvy - nejdříve základní fosfátová 

vrstva, pak druhá, barevná vrstva a nakonec prášková matná nebo lesklá průhledná vrstva. 

Zákazníci si mohou vybrat ze široké palety barevných odstínů. (1) 

 Oddělení nálepek  

Rámy a nálepky jsou navrhovány v naší společnosti případně podle designu od našich 

zákazníků. Vyšší třída kol je nabízena s nálepkami pod lakem. (1) 
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 Výpletárna 

Firma Bike Fun International investovala do nové vyplétací linky značky Holland 

Mechanics s počítačem řízeným napínáním paprsků a stabilizací výpletu. Páska je do ráfku 

vkládána automaticky strojem. (1) 

 Výroba - montáž kol  

Současná výrobní kapacita BFI je okolo 100 000 kol ročně a je očekáván roční nárůst 

15%. Bike Fun International používá moderní americký informační systém, který napomáhá 

úspěšně kontrolovat logistické a výrobně-plánovací procesy díky MRP a APS nástrojům a 

zaměření na "just-in-time" plánování a dodávky. (1) 

 SUPERIOR TEAMS (S&H SUPERIOR, SUPRIDERS) 

Závodní týmy S&H Superior a Supriders jezdí na kolech Superior. Důležitou podmínkou 

úspěchu je technické vybavení závodníků a především kol. Týmy spolupracují již delší dobu 

se společností Bike Fun International, výrobcem kol SUPERIOR, která jim dodává ta nejlepší 

horská a silniční kola a celou řadu potřebných náhradních dílů. (1) 
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3. Charakteristika problematiky  

„Analýza výrobních procesů s ohledem na jejich propustnost a synchronizaci“ 

Takhle zní téma této diplomové práce. Skládá se z 3 základních pojmů.  

a) Analýza výrobních procesů 

b) Propustnost 

c) Synchronizace 

Ad a) Analyzovat výrobní proces lze z mnoha hledisek v závislosti na povaze 

výrobního procesu či na tom, jaké informace z této analýzy chceme získat. Pro mé potřeby 

jsem analyzoval výrobní proces z hlediska časového, tj. vytvoření podrobné „mapy“ časů 

každé výrobní operace. Jak jsem již zmínil, struktura analýzy podléhá také informacím, které 

z této analýzy chceme získat. Mým záměrem bylo použít jako datovou základnu naměřené 

časy a z nich získat informaci o využití
3
 (v procentech) jednotlivých výrobních operací. 

Výrobní operace, která bude mít hodnotu využití nejvyšší, bude tzv. úzké místo. Jeden z cílů 

této práce je pokusit se toto místo nalézt. 

Ad b) Propustnost je termín, který se hojně využívá právě v kontextu této 

problematiky. Je to maximální vyrobené množství, které dokáže vyrobit výrobní zařízení jako 

celek. Tomuto množství se potom říká propustnost výrobního zařízení. A právě propustnost 

výrobního zařízení není dána součtem jednotlivých propustností, které mají jednotlivé 

výrobní operace, nýbrž je dána tou nejnižší propustností, které obsahuje zkoumaný 

celek. V tomto kontextu lze říci, že úzké místo
4
 určuje propustnost výrobního zařízení.  

Ad c) Synchronizace je jen logický důsledek předešlých dvou termínů. V obecné 

rovině to je stav, kdy více dějů probíhá současně a koordinovaně, nebo také záměrná snaha o 

dosažení takového stavu. V naší problematice tento termín znamená sladění (synchronizaci) 

propustnosti úzkého místa s ostatními výrobními operacemi. Jako nástroj synchronizace se 

v tomto kontextu (dle teorie omezení) používá metoda „drum-buffer-rope“
5
. 

Tolik tedy k vysvětlení názvu této práce. Všechny tyto 3 termíny spojuje jen jediné 

řešení a to pomocí teorie omezení. V dalších podkapitolách se budu zabývat širšími 

souvislostmi, vývojem této problematiky, či názory významných autorit. 

                                                 
3
 Využití: Tento termín zde znamená poměr mezi průměrnou (naměřenou) dosahovanou kapacitou pracoviště a 

maximální kapacitou pracoviště.  
4
 K termínu úzké místo se dostaneme později.  

5
 V překladu buben-nárazník-lano. K vysvětlení této metody se dostaneme v průběhu této práce.  
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3.1. Širší souvislosti 

 

Jakákoli výroba, pokud má být ekonomicky efektivní
6
 se musí plánovat a řídit. Tyto dvě 

aktivity se rozrůstají společně s objemem výroby. Pokud tento objem výroby přesáhne jistou 

(u každého podniku jinou) mez, vyplatí se (hlavně ekonomicky), zavést počítačové modely 

plánování a řízení výroby.  

Systémy plánování a řízení výroby, které se ve větší míře využívají: 

 systémy MRP, ERP 

 systém OPT
®
/TOC

7
,   PUSH systémy

8
 

 systém APS, 

 SCM 

 koncepce Just-in-Time, 

 systém KANBAN, 

 CONWIP,     PULL systémy
9
 

 systém BOA,          

 IOC (FZ) systém. 

Systémy MRP (2) 

MRP I(Material Requirments Planning – plánování potřeby materiálu) je systémem pro 

zajištění přesné kontroly o plánování výroby ve vazbě na výrobu a odbyt. Systém byl vyvinut 

v USA v období 1964-1975, jeho princip je založen na termínovém a množstevním plánování 

bez ohledu na situaci kapacit.  Jednotlivé výrobní zakázky jsou podnětem pro výpočet potřeby 

kusů a materiálu dle kusovníků či norem spotřeby materiálu. Mezi hlavní nevýhody patří 

nejisté prognózy a ztráty plynoucí ze sekundárních požadavků.  

 

                                                 
6
 Ekonomická efektivita: Je to snaha o minimalizaci nákladů nebo maximalizaci užitku 

7
 Systém OPT

®
/TOC: znamená v překladu optimalizovaná výrobní technologie/teorie omezení. TOC jsem 

k OPT zde dodal záměrně, protože OPT je způsob plánování podle TOC. 
8
 PUSH systémy: Tento výraz v překladu znamená tlačné systémy. Jejich úkolem je co nejrychleji ,,protlačit‘‘ 

materiál, polotovary celým výrobním řetězcem. 
9
 PULL systémy: V překladu tažné systémy. Výroba je zde závislá na analýzách trhu a odhadech 

předpokládaného prodeje. 
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MRP II(Manufacturing Resource Planning – plánování výrobních zdrojů) rozšiřuje použití 

na další funkce, jako je nákup, finance a vývoj, tak aby byla zajištěna celková koordinace.  

Poslední varianty MRP II tvoří systém, který integruje předpovědi a zpracování 

objednávek s tvorbou všech složek plánu, řízením nákupu, operativním řízením výroby a je 

propojen s účetnictvím, kalkulacemi nákladů a řízením zásob. Má dokonce i volnou vazbu na 

strategický plán společnosti. Hlavním cílem systému je maximální využití kapacit, zdrojů a 

plnění dodávek. Ve zjednodušené podobě software systému shromáždí na určený plánovací 

horizont objednávky zákazníků, doplní je dalšími plánovanými požadavky pomocí databáze 

obsahující pracovní postupy, technologické předpisy, kusovníky, normy spotřeby, kapacitní 

normy a plán oprav, rozepíše centrálně úkoly na časové úseky a pracoviště. Následuje 

prověření, zda požadavky nepřekročí v daných časových úsecích dostupné kapacity: 

- pokud ne, je plán přijat, 

- pokud ano, musí rozpory vyřešit odpovědný pracovník mimo systém a počítač znovu 

zopakuje bilanci kapacit.  

Systému je vytýkána řada nedostatků: 

- systém plánuje neomezenou kapacitu, 

- užívá pevné a průběžné doby a objednací lhůty, 

- systém těžko „vstřebává“ změny, 

- je třeba udržovat velmi rozsálné databáze dat 

- obrovské množství vstupních údajů vyžaduje dlouhé časy zpracování, 

- systémy jsou velmi drahé a dlouho se zavádějí 

Zavedení MRP přineslo i mnoho pozitivního: 

- spolehlivé vytvoření databáze dat, 

- rychlé operativní bilancování materiálových kroků 

- integrace všech složek plánu organizace. 

Systém je kritizován, že podporuje centralizované řízení výroby. Je vhodné ho použít při 

výrobě orientované na zakázku, o oblasti složité struktury výrobků, v kusové, malosériové i 

sériové výrobě. 
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Systémy ERP (2) 

Po rozšíření MRP II se hovoří o ERP (Enterprise Resource Planning – plánování podnikových 

zdrojů). Systémy ERP jsou založeny na MRP, ale přibyly integrované funkce pro správu 

zakázek, materiálové hospodářství, nákup a další oblasti. Vše je však koordinováno přes MRP 

a všechny slabiny této metody jsou také součastí ERP.  

Systém OPT
®
/TOC (2) 

Systém OPT (Optimized Production Technology – optimalizovaná výrobní 

technologie) je způsob plánování podle TOC (Theory Of Constraints – Teorie omezení). OPT 

byl vyvinut jako reakce na praxi rozvrhování výrobních úkolů na všechna pracoviště, přestože 

o reálnosti vzniklého plánu rozhodují jen místa (stroje) u nichž dochází k rozporu mezi 

požadavky rozvrhu a kapacitou, tzv. úzká místa. Úzká místa ovlivňují všechny významné 

výrobní faktory: determinují průběžnou dobu výroby, zásobu nedokončené výroby i využití 

výrobních zařízení, proto je nezbytné soustředit pozornost při řízení výroby právě na ně. Celý 

systém je často označován jako „metoda zdravého selského rozumu“.  

Systém pracuje v několika krocích: 

- V prvním provede klasický rozvrh výrobních úkolů na pracoviště (jako MRP) a 

zbilancuje kapacitní nároky. 

- V druhém rozdělí pracoviště na úzká místa a místa ostatní. Úzká místa rozdělí 

materiálový tok na dvě části, na část  před úzkým místem ( po směru toku materiálu) 

tzv. nekritická část, a na pracoviště následující po kritickém místě tzv. kritická část.  

- Poté se rozvrhují úkoly na kritická místa. V první fázi se postupuje směrem od úzkých 

míst po směru materiálového toku při respektování termínů vyřízení objednávek. 

V další fázi od úzkých míst proti materiálovému toku tak, aby rozvrh neznamenal 

vznik dalších úzkých míst. Termíny vyřizování objednávek jsou nahrazeny termíny 

danými konečným využitím úzkých míst.  

- Vypočtené termíny plnění objednávek jsou srovnány s termíny požadovanými.   

Dojde-li ke shodě, je rozvrh přijat. Pokud ne, musí se kapacity úzkých míst zvýšit. 

Postup vyžaduje realizaci mnoha kroků, ale s použitím moderní techniky je realizovatelný 

v potřebném čase. Systém vyžaduje bezporuchový chod úzkých míst, rychlé odstraňování 

případných poruch a jako vhodné je považováno vytvoření zásoby polotovarů před úzkým 

místem. Systém je možno použít v kusové až sériové výrobě.  



 

9 

 

Systém APS (2) 

APS (Advanced Planning and Scheduling – rozvinuté plánování a rozhodování) je 

přímou náhradou metody plánování v MRP II a ERP. Systémy APS umožňují on-line 

ovlivňovat hodnototvorný řetězec. Tento systém spočívá v sítovém plánování, bere v úvahu 

skutečně omezující zdroje, realistické podmínky a složité modely procesů. APS 

synchronizuje materiál a kapacitu simultánně při omezené disponibilní kapacitě, zabraňuje 

přílišným nákladům na zásoby, neproduktivním spěšným zakázkám a zpožďování dodávek. 

APS je přímou náhradou metody plánování v MRP II, ERP a SCM.   

SCM (2) 

SCM ( Supply Chain Management – řízení zásobovacího řetězce) řídí celý 

hodnototvorný řetězec nejen uvnitř podniku, ale i mimo podnik. SCM má za cíl posilovat 

konkurenční postavení celého hodnototvorného řetězce. Nástroje tohoto typu řízení jsou 

v současné době na trhu založeny na systémech plánování a řízení výroby (PPS), např. od 

firem Baan, SAP nebo Oracle.  

JIT 

JIT (Just-in-Time – Právě v čas) Je to jedna z nejznámějších koncepcí zde 

jmenovaných. JIT vychází z filosofie nepřetržitého zlepšování. Její základní myšlenka je 

minimalizace skladových zásob v celém podniku. Řízení materiálového toku pod touto teorií 

je natolik přesné, že materiál je dopraven na místo, kde je potřeba právě v čas. Proto není 

nutné mít velké zásoby. JIT se zabývá také vyloučením všeho zbytečného, zlepšováním 

kvality, lepším využitím kvality a prostoru, pružností a rozvojem schopností lidí. Tato 

filosofie se nejvíce uplatňuje v automobilovém průmyslu. 

Kanban (2) 

 Je to Japonský systém řízení výroby. Používá se spolu s metodou JIT, která se snaží 

vyvarovat potřebě předvídat, kdy se má činnost začít. V tom jí Kanban doplňuje. Používá 

dvou typů karet: 

 k pověření k výrobě 

 k signalizaci pohybu dílů. 

Každé výrobní středisko „vytahuje“ díly v čase, kdy jsou potřebné. 
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CONWIP (2) 

CONWIP (Constant Work in Process – Stálý pracovní proces) je vhodný pro 

proudovou výrobu. Karta je při něm vložena do kontejneru na začátku výrobního systému a 

uvolněna až při výstupu z něho. Systém umožňuje sledování průběhu výroby, vytížení 

kapacit, průběžných dob, zásob a termínů. 

BOA (3) 

 BOA (Belastungsorientierte Auftragsfreigabe – vytěžovací řízení) vzniklo na 

univerzitě v Hannoveru. BOA má za cíl odstranění front (nahromaděné zásoby materiálů) 

před pracovišti, které mohou nekontrolovatelné narůstat a způsobovat ve výrobě dlouhé 

průběžné doby, a to i přes využívání postupů rozvrhů výroby.  

IOC (FZ) (2) 

 IOC (Input-Output Control – řízení vstupů a výstupů nebo tento systém známe pod 

zkratkou FZ (Fortschrittzahlen – systém řízení s využitím postupových čísel.  Byl vyvinut pro 

řízení výroby v automobilkách (hromadná výroba s velkým počtem provedení výrobků). 

V celém výrobním procesu jsou navrženy kontrolní body, v nichž se eviduje počet 

dohotovených dílů. Tyto počty představují „postupová čísla“, která slouží k řízení výroby.  

Tabulka 1: Přiřazení plánovacího a řídícího systému podle typu výroby. (2) 

 

princip řízení 

způsob 

organizace 

výroby 

metoda 

organizace 

výroby 

typ výroby 

kusová 
malo-

sériová 

velko-

sériová 
hromadná 

 

centrální 

 

dílenský 

jednotlivé 

stroje 
MRP    

skupiny 

strojů 
 TOC   

 

decentraliz. 

 

proudový 

výrobní 

linka 
  

JIT, 

KANBAN, 

CONWIP 

 

proudová v 

taktu 
   

 

FZ, IOC 

Struktura výroby složitá jednoduchá 
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3.2. TOC 

TOC (Theory of constraint) – Teorie omezení je bezesporu jedna z nejprogresivnějších 

manažerských přístupů současnosti.  Dle TOC je hlavním cílem podniku vydělávání peněz, a 

to nyní i v budoucnosti. Její kouzlo je v jednoduchosti, maximálním efektu v porovnání 

s vynaloženými zdroji a také skutečnost, že metody TOC lze aplikovat na řízení obchodu, 

marketingu, řízení financí a používání principů průtokového účetnictví pro manažerské 

rozhodování nebo řízení distribuce přes oblasti jako řízení a plánování výroby pomocí metody 

DBR nebo řízení projektů metodou Kritický řetěz až po zpracování celopodnikové strategie 

podle TOC.    

„Už jsem toho hodně prostudoval, ale teorie omezení je mi nejbližší. Každý systém, tedy i 

firma, má vždy nějaké omezení, které určuje její výkon a brání vyšší tvorbě zisku. 

Goldrattova teorie orientuje rozhodování ve prospěch firmy jako celku a přináší metody a 

postupy, které to umožňují. Myslím, že to jsou hlavní důvody jejího celosvětového úspěchu.“ 

Ing. Jiří Majer 
Předseda Dřevozpracujícího družstva Lukavec 

(nositel titulu Manažer roku 2001) 

 

 

 

 

 

3.2.1. Historie TOC 

Poprvé se tato teorie objevila r. 1984 v knize (The Goal – Cíl
10

) od izraelského vědce, 

učitele, filosofa a vrcholového manažera Dr. Eliyahu M. Goldratta. Tento autor nemá doktorát 

z ekonomie, jak by se dalo předpokládat, ale z fyziky. K možnosti ovlivnit chod podniku se 

Goldratt dostal jen náhodou a to díky svému kamarádovi, který pracoval ve firmě vyrábějící 

klece pro drůbež. Goldratt mu chtěl pomoct a začal přemýšlet nad tím, jak celou výrobu 

zefektivnit a lépe řídit. A takhle vznikla TOC, která pomohla podniku expandovat 

s minimálním růstem provozních nákladů. Jelikož dat na zpracování bylo nepřeberné 

množství, vymyslel Goldratt svůj software, který nese název OPT (Optimized Production 

Technology). (4) 

 

                                                 
10

 GOLDRATT, Eliyahu M.; COX, Jeff. The Goal. 1992. Great Barrington : The North River Press, 1992. 295 s. 

ISBN 80-902770-1-2. 
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Kniha The Goal vedla k poznání, že současná měření používaná ve výrobě jsou hlavní 

překážkou zlepšování, a to vedlo k téměř nevyhnutelnému dalšímu vývojovému kroku. Když 

však napadl „provozní účetnictví jako nepřítele produktivity číslo jedna“, očekával vyvolání 

velkého odporu. Místo toho Eliho vřele přivítali lidé jak z oblasti výroby, tak z financí. 

Mnoho společností nyní opouští vyhodnocování efektivity a zpochybňuje další způsoby 

využívání provozního účetnictví při rozhodování. Eliho
11

 proces trvalého zlepšování se nyní 

stále více uznává jako mocný a životaschopný holistický přístup, v němž se vzájemně 

propojují další metody, jako je MRP, Just in Time a Statistická regulace procesů. (5) 

Goldráttova druhá kniha
12

 se zabývá technickými aspekty řízení výrobního provozu. 

Je rovněž autorem díla Syndrom kupky sena: Lov informací v oceánu dat, Teorie omezení, 

Kritický řetěz (6), Jak vzniká zisk (7) atd.  

3.2.2. Základní metriky TOC 

Je zřejmé, že pokud má podnik udržet a obhájit svou pozici na trhu, je potřebné nejen 

směřovat ke sjednocení zájmů jednotlivých dílčích podnikových útvarů i zájmových skupin a 

soustředit úsilí na ukazatele plnění hlavního podnikového cíle, tj. na „vydělávání peněz“, ale 

je důležité mít nástroje na měření (metriky) a vyhodnocení jejich plnění. (8) 

 

Klasické metriky, které se používají k zjištění úspěšnosti či efektivnosti podniku jsou 

všem ekonomům velmi dobře známy. K těm nejzákladnějším lze přiřadit: (8) 

 hodnota čistého zisku (zjišťováno z výsledovky), 

 návratnost investic ROI
13

 (zjišťováno z rozvahy a výsledovky), 

 cashflow
14

. 

Tyto finanční ukazatele ve své každodenní praxi obvykle dobře chápou vlastníci 

podniků, rovněž členové podnikového managementu s nimi pravidelně operují. Jejich 

srozumitelnost však na nižších úrovních řízení a u koncových výkonných zaměstnanců klesá. 

(8) 

                                                 
11

 Dr. Eliyahu M. Goldratt 
12

 GOLDRATT, Eliyahu M. It's Not Luck. 1994. Great Barrington USA : The North River Press, 1994. 305 s. 

ISBN 80-902770-3-9. 

13
 ROI: Return on Investment – v překladu „návratnost investic“. Je to poměrový ukazatel.  

14
 Cashflow: v překladu „peněžní tok“. V ekonomické praxi se ovšem nepřekládá. Není sice ukazatel, ale v této 

souvislosti by nebylo vhodné ho opomenout.  
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Praxe ukazuje, že tyto tři základní finanční ukazatele (čistý zisk, ROI a cashflow) 

často neslouží jako „maják“ při plnění hlavního podnikového cíle. Jejich vazba na výsledky 

vyplývající z rozhodnutí zaměstnanců nebývá vždy zcela jasná. A přitom právě dobrá znalost 

cílů podniku a schopnost je při každodenním rozhodování naplňovat, a to navíc všemi 

zaměstnanci, se jeví jako jedna ze základních podmínek úspěšné firmy. (8) 

Goldratt proto stanovil metriky zcela jiné. A to: 

 Průtok
15

 – peníze, které podnik obdrží za realizaci svých výrobků a služeb.  

Přesněji se jedná o peníze z prodeje, mínus veškeré variabilní náklady, tedy 

prodejní cenu sníženou o cenu surovin.  

 Investice
16

 / zásoby – peníze vydané na nákup potřebných komponent. Jedná 

se o veškeré peníze vázané v podniku, peníze ze zboží, které se kupuje za 

účelem prodeje. V pojetí TOC se tento pojem zásadně liší od tradičních aktiv 

v nákladovém účetnictví. Hodnota přiřazená zásobám rozpracovaných a 

hotových výrobků je rovná jejich plně variabilním nákladům. 

 Provozní náklady
17

 - peníze vydané na vlastní transformaci zásob na 

prodejné produkty. Jinými slovy jde o peníze, potřebné k přetváření investic 

na průtok. Také představují všechny další náklady, kromě nákladů zcela 

variabilních. Jsou to náklady, které se nedají přesně rozpočítat na jednici.  

Tyto metriky jsou znázorněny na obrázku 1. (8) 

Obrázek 1: Základní paradigma podniku dle TOC. (8) 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Průtok je v angličtině označován jako „throughput“ a používá se ve dvou základních významech: 

1) Z pohledu podniku se jedná o absolutní hodnotu, která symbolizuje tok peněz do podniku, získaný 

z prodeje produktů, snížený o plně variabilní náklady. 

2) Druhý možný podhled platí pro úzké místo (bude objasněno dále v textu), v němž označujeme rychlost 

generování přírůstku hlavního cíle (míru generování peněz za jednotku času).  
16

 V originální literatuře o TOC je tato kategorie označována jako „inventory“.  
17

 V originální literatuře o TOC je tato kategorie označována jako „operating expense“.   

investice    průtok 

  provozní náklady 
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Porovnání „Goldrátových metrik“ s „klasickými metrikami“ nalezneme v obrázku 2. 

Obrázek 2: Trendy důležitých metrik při dosahování podnikového cíle. (8) 

 

  

 

 

 

 

 

Obecně platí, že pokud roste současně čistý zisk, rentabilita i hotovost podniku, pak se 

podnik jednoznačně blíží svému hlavnímu cíli – vydělávání peněz. Pokud se alespoň jedna 

z těchto metrik nezlepšuje, případně nezhoršuje, musí být provedeny poměrně náročné 

finanční analýzy, abychom zjistili, jestli ještě podnik vydělává, popř. jako moc prodělává. Co 

je zřejmé okamžitě, tedy informace o tom, jak podnik plní svůj cíl, není pro většinu 

zaměstnanců okamžitě viditelné a k jejímu získání je potřeba použití postupu, který v podniku 

ovládá jen malé množství lidí. (8) 

U provozních ukazatelů platí, že pokud se jejich hodnoty pohybují současně 

naznačenými směry, pak podnik zcela jistě plní svůj hlavní cíl – vydělávat peníze. Pokud se 

libovolné dvě metriky nemění a třetí z nich se mění naznačeným směrem, podnik stále 

vydělává peníze. To znamená, že v případě, že žádná z metrik nejde naznačeným směrem, 

existuje způsob, jak situaci analyzovat. Mezi „Goldráttovými metrikami“ a „klasickými 

metrikami existuje vztah. Metriky se přímo ovlivňují a existuje jednoduchý přepočet, který 

umožňuje rychle vyhodnotit situaci. Z těchto důvodů si TOC vytvořil vlastní metriky, které 

celý systém rozhodování velmi efektivně zjednodušují. (8) 

- Přepočet metrik: 

Zisk před zdaněním = průtok – provozní náklady 

Návratnost investic = (průtok – provozní náklady) / investice 

čistý zisk    ROI Cashflow  

  Průtok 
 Zásoby 

Zásoby 

Provozní 

náklady 

S o u č a s n ě  
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 Vybavení metrikami můžeme vypočítat dopad libovolného manažerského rozhodnutí 

na ekonomické výsledky podniku. Ideální je takové rozhodnutí, které zároveň zvyšuje průtok 

a snižuje investice a provozní náklady. Není zapotřebí počítat čistý zisk ani návratnost 

investic pro celý podnik. Stačí vypočítat jejich přírůstky na základě změn průtoku, investic a 

provozních nákladů. Jestliže se rozhodnutím čistý zisk zvýší a návratnost investic (pro dané 

rozhodnutí) je vyšší než předem stanovené procento, pak jde o rozhodnutí dobré. (8) 

 TOC jednoznačně klade na první místo průtok. Jeho velikost, nebo lépe potenciál 

pro jeho zvyšování je totiž limitován pouze představivostí lidí, kteří organizaci řídí. Jak 

provozní náklady, tak investice/zásoby mají svůj limit a tím je nula. Druhým nejdůležitějším 

měřítkem jsou investice/zásoby, a to kvůli svému dopadu na budoucí průtok. Vysoké zásoby 

prodlužují dobu reakce na požadavky klientů, jejich velikost tak téměř determinuje budoucí 

konkurenceschopnost podniku. Často zmiňované náklady na držbu zásob nepociťuje většina 

českých firem jako závažný problém. (8) 

3.2.3. Úzké místo 

Úzké místo (bottleneck) je z jistého úhlu pohledu základní kámen celé teorie omezení. 

TOC vychází z předpokladu, že v každé výrobní organizaci existuje určité omezení. Toto 

omezení doslova určuje průtok
18

. V každé výrobní organizaci je snaha mít vyrovnané výrobní 

kapacity jednotlivých zařízení. Tato situace je v reálné výrobní organizaci velmi obtížně 

dosažitelná. Úzké místo (kapacitní)
19

 je graficky vyobrazeno na obrázku 3. 

      Obrázek 3: Kapacitní úzké místo 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště 2 bude úzké místo, určuje průtok, který bude 5 ks/hodinu. 

                                                 
18

 Průtok byl podrobněji vysvětlen v bodě 3.2.2. 
19

 Kapacitní úzké místo: viz. Tabulka 2, oblast výroby. 

P r ů t o k  

Kapacita: 

7 ks/hod 

Kapacita: 

5 ks/hod 

 

  Kapacita: 

  8 ks/hod 

 

Pracoviště 

1 

Pracoviště 

2 

Pracoviště 

3 
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 Úzké místo může být definováno jako jakýkoli prvek, který jakýmkoli způsobem 

„brzdí“ plynulost materiálových toků, nebo omezuje využití výrobních kapacit jiných 

výrobních prvků.(9) 

 Obrázek 3 znázorňuje omezení, úzké místo, u kterého kdyby se nám podařilo zvýšit 

kapacitu, zvýšíme i průchodnost celého podniku a tím i jeho průtok. Na druhé straně, pokud 

by došlo k výpadku či přerušení práce v tomto omezení, pak se to projeví v hodnotě nižšího 

průtoku podniku. Tato situace je někdy v TOC popisována slovy „ztracená minuta na úzkém 

místě je ztrátou celého systému (podniku), tj. pokud nevyrábí úzké místo, jako by 

nevyráběl celý podnik. A to je důležité si uvědomit. Na druhé straně ale platí, že minuta 

ušetřená na tzv. „neúzkém místě“, které není omezením podniku, nemá vliv na jeho průtok. 

Tuto ve své podstatě a možných důsledcích důležitou větu by mimo jiné mohli mít na paměti 

všichni, kdo rozhodují v podniku o investicích. Často se totiž investuje značný kapitál do 

zvýšení kapacity „neúzkých míst“, což má na průtok (a vydělávání peněz) minimální vliv. 

Omezení podniku je tedy nejslabším článkem pomyslného řetězu. Omezení je cokoli, co brání 

v dosahování cíle. Jak bylo uvedeno, v případě podniku je tímto cílem vydělávání peněz, 

obecněji maximalizace hodnoty pro vlastníka. Ale metoda TOC platí obecně a lze jí aplikovat 

i pro neziskové organizace. Příkladem mohou být univerzity, nemocnice, poskytování služeb 

všeho druhu, nebo státní správa. Příklady úzkých míst nalezneme v tabulce 2. (8)  

Tabulka 2: Příklady úzkých míst: (8) 

 Oblast Omezení 

Výroba 
Stroj – kapacitní úzké místo 

Špatně zvolené výrobní dávky 

Podnik 

Jednotlivá oddělení podniku 

Finanční prostředky podniku  

Podniková kultura 

Umístění podniku v rámci dodavatelského řetězce 

Dodavatelský řetězec 

Jeden z podniků řetězce 

Kooperace podniků 

Podniková kultura 
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Zásady TOC vztahující se k úzkému místu: (11) 

 úzké místo udává výrobu celého systému, 

 úzké místo udává takt výroby, tzn., že u „neúzkých míst“ je nežádoucí, aby pracovaly 

rychleji. Protože pokud budou pracovat rychleji, bude se před úzkým místem tvořit 

nadměrná zásoba polotovarů a to nekoresponduje s TOC, která se snaží zásoby 

minimalizovat, 

 úzké místo ovlivňuje množství zásob rozpracované výroby v systému. Velikost 

takovýchto zásob je funkcí práce vyžadované pro absolutní vytížení
20

 úzkého místa, 

 je třeba zajistit plynulý materiálový tok, synchronizovat ho a ne sledovat pouze časové 

vytížení jednotlivých výrobních zařízení, protože dle TOC: 

„Podnik, ve kterém každý stále pracuje je velmi neefektivní“ (5). (Tato věta se zdá být 

zprvu těžko pochopitelná, ale kdo si osvojí TOC, přijde mu to logické), 

 úroveň využití nekritických zdrojů by měla odpovídat požadavkům na kritické zdroje, 

a tedy:  

 

o hodina ztráty na úzkém místě je hodina ztráty pro celý systém, 

o hodina ušetřená na jiném než úzkém místě nemá skutečný význam, 

 

 vytížení a využití výrobního zdroje nemusí být vždy synonymem. Vytížení se týká 

jediného výrobního zdroje, naopak využitím výrobního zdroje se rozumí stupeň, 

v jakém by měl být vytěžován prací, aby bylo dosaženo požadované produktivity 

celého systému, 

 stanovení stejně velké výrobní dávky pro všechny fáze výrobního procesu není 

žádoucí. Pokud budou výrobní dávky pro konkrétní zařízení stanoveny správně, 

zkrátíme tím průběžné doby výroby díky dosažení kontinuálního výrobního toku 

pracovišť, 

 velikost přepravní dávky nemusí vždy korespondovat s velikostí výrobní dávky. 

Rozdělení výrobní dávky na dávky přepravní a realizace výroby v paralelním nebo 

sériově-paralelním uspořádání má výraznější vliv na zkrácení průběžné doby výroby. 

 

  

                                                 
20

 Absolutní vytížení: jedná se o časové využití, které je co možná nejvyšší.  
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Jak je zřejmé z tabulky 2, existují různá úzká místa. V praxi (a v této DP) jsou ovšem 

jako klíčové považovány kapacity, tj. kapacitní úzká místa. 

Hlavní znaky kapacitních úzkých míst: (11) 

 jsou nejpomalejší, 

 vykazují vysoký podíl neshodných produktů, 

 mají největší souhrn kapacitních požadavků plánovaného sortimentu výrobků, 

  mají značně omezený využitelný časový fond, např. z důvodu dlouhé doby seřizování. 

Charakter kapacitních úzkých míst: (11) 

 stálá úzká místa (dlouhodobá), 

 proměnlivá úzká místa (plovoucí), jejichž poloha se mění podle momentální struktury 

výrobního programu.  

3.2.3.1. Principy zlepšení 

Na základě metody TOC je realizace změn, zlepšení, prováděna několika způsoby: (8) 

 použití Sokratovské metody dotazování, 

 princip tzv. pěti kroků TOC, (five focusing steps), 

 techniky postavené na principech kauzality následek/příčina/následek 

(effect/cause/effect): 

o diagramy (stromy), které slouží k identifikaci toho, co, na co změnit, 

o technika diagramu konfliktu (někdy též označovaného jako diagram 

mizejícího mraku, (evaporating cloud), zobrazující kořeny problémů. 

V této práci se budu zabývat pouze principy pěti kroků TOC. (8) 

Těchto pět základních kroků představuje návod, podle čehož dochází k: 

1. krok: identifikaci omezení systému, 

2. krok: maximálnímu využití daného omezení, 

3. krok: podřízení všeho v systému (podniku) tomuto omezení, 

4. krok: odstranění omezení 

5. krok: jestliže bylo omezení odstraněno, cyklus se opakuje. 
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Nejdůležitější je tedy v přístupu TOC identifikace omezení, které může být 

interní/externí nebo hmotné/nehmotné. V druhém kroku se jedná o maximální využití 

tohoto omezení, neboť platí, že „minuta ztracená v tomto omezení je ztrátou pro celý 

systém“. Ve třetím kroku se opět prakticky prosazuje celkový pohled na podnik a 

eliminují se postupy, které by vedly pouze k optimalizaci dílčích cílů, protože 

podnikovému omezení se přizpůsobují další činnosti a procesy. To mimo jiné může 

znamenat jejich nižší využití a z lokálního pohledu nižší efektivnost. Teprve po 

dosažení stavu po tomto třetím kroku je vhodné se zaměřit na případné odstranění 

omezení. Tím ale vše nekončí. Pátý krok slouží k návratu k prvnímu kroku a neslouží 

pouze k uzavření cyklu, ale také znázorňuje, že v rychle se měnícím okolním prostředí 

neexistují trvalá, stálá, definitivní a konečná řešení a také, že ve výrobním podniku 

vždy existuje nějaké úzké místo, které je potřeba podrobit těmto pěti krokům. (8) 

Naopak za nevhodné a nežádoucí lze považovat, jestliže podnik neprojevuje snahu 

se dále zlepšovat prostřednictvím identifikace dalších omezení. V metodě TOC je 

obecně kladen velký důraz na to, aby se právě určitá setrvačnost nestala tím hlavním 

podnikovým omezením. (8) 

Ukázku těchto základních pěti kroků pro oblast výroby, projektového řízení a 

celkové úrovně podniku zachycuje tabulka 3. 

 Výroba Projektový management Podnik 

1. Identifikace omezení 

systému 

disponibilita materiálem, 

kapacita strojů 

zdroje projektu, 

znalosti řešitelů 

Trh, podniková kultura, 

motivace lidí 

2. Rozhodnutí o využití 

omezení systému 

nulové ztráty materiálu a 

kapacit, vhodná údržba 

zařízení 

trvalé využití limitního 

zdroje 

eliminace ztrát v místě 

omezení 

3. Podřízení všeho 

rozhodnutí v kroku 2 

začlenění vhodných 

rezerv materiálu a času 

užití vhodných čas.rezerv 

k ochraně omezení 

projektu, zamezení 

rozptylování klíčového 

zdroje. 

podrobení se společným 

omezením podniku 

4. Rozšíření systémového 

omezení 

lepší dodávání materiálu, 

obstarání nového stroje 

nový zdroj pro rozšíření 

omezení 

zlepšení marketingu, 

trénink personálu 

5. Pocit uspokojení se 

nesmí stát novým 

omezením 

trvale věnovat pozornost 

hlavním omezením 

výroby 

trvale věnovat pozornost 

hlavním omezením 

projektu 

trvale věnovat pozornost 

hlavním omezením 

podniku 

 

Tabulka 3: Příklady aplikace principů „pěti kroků TOC“ v podniku. (8) 
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3.2.4. Plánování a řízení výroby podle metody Drum-Buffer-Rope 

Organizovat výrobu lze z mnoha hledisek a jedná se o nesmírně složitý proces, 

který je dnes v každé větší organizaci řízen počítačovým systémem. Takové systémy 

jsou popsány v kapitole 3.1. Metoda TOC používá plánování a řízení metodou, která je 

nazvána Drum-Buffer-Rope (Buben-nárazník-lano). Tato metoda je velmi dobře 

popsána v Goldrattově knize The Goal (Cíl). V této knize je přirovnán výrobní podnik 

ke skautské výpravě, kde si místo jednotlivých skautů lze představit jednotlivé výrobní 

zařízení v podniku. Nejrychlejší skaut se neustále vzdaloval od skupiny, protože šel 

nejrychleji. Mezera, která se tvořila mezi tímto nejrychlejším skautem a skupinou, 

představovala ve výrobě zásobu materiálu, kterou vyprodukovalo zařízení s největší 

kapacitou. Čím byl větší odstup prvního skauta, tím hůře pro skupinu, protože nešla 

pohromadě. Ve výrobě je taková nadbytečná kapacita také negativní, protože vzniká 

velké množství zásob polotovarů, které se musí někde skladovat a tím rostou náklady 

na výrobu a zhoršuje se cashflow podniku, protože musí držet zbytečně mnoho 

finančních prostředku v zásobách. V tomto skautském oddílu byl však jeden skaut 

nejpomalejší, byl to malý tlouštík Herbie. Tomuto skautovi celý oddíl neustále utíkal a 

on, i když se snažil, byl prostě nejpomalejší. Herbie představuje ve výrobním podniku 

úzké místo. Za normálních okolností by se mohl Herbie postavit před oddíl, ostatní 

skauti by ho nesměli předehnat a oddíl by se držel pohromadě. Ve výrobě je toto ale 

nemožné, musí být zachován sled operací. Proto Dr. Eliyahu M. Goldratt vymyslel 

metodu Drum-Buffer-Rope. Celý oddíl udržel pohromadě (synchronizoval) tak, že se 

všichni chytli jednoho dlouhého lana, které drželi všichni v ruce, Herbie dostal buben 

a udával rytmus. Převedeno do výrobního prostředí úzké místo udávalo výrobnost. 

Nikdo nevyráběl víc, ani méně. Vše se řídilo podle úzkého místa. Aby se vše podřídilo 

úzkému místu a zabezpečilo se, aby úzké místo nepřestalo vyrábět v důsledku toho, že 

se mu nebude dostávat materiál, musí se před úzkým místem vytvořit přesně 

vypočítaná zásoba materiálu-polotovaru (tj. nárazník). (5) 

Pokud se pozastaví (omezí, zpomalí) výroba před úzkým místem, úzké místo 

bude pořád pracovat, protože má před sebou zásobu materiálu (polotovaru). Až se 

výroba opět spustí, zpoždění se před úzkým místem dožene, protože její výrobnost je 

vyšší než u úzkého místa. Pokud se pozastaví (omezí, zpomalí) výroba za úzkým 

místem, tak to také nebude velký problém, protože za úzkým místem má výrobní 

zařízení větší výrobnost a zpoždění dožene. (5) 
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3.2.4.1. Drum (buben) 

Lze definovat jako podrobný hlavní plán továrny, který určuje rytmus celé výroby. 

Musí být v souladu s požadavky zákazníků na straně jedné a s fyzickými omezeními 

továrny na straně druhé. Fyzická omezení, tj. kapacitní úzká místa, zde hrají hlavní roli. 

Mohou nastat situace, kdy plánované zatížení kapacitních úzkých míst přesáhne jejich 

fyzickou kapacitu a bude ohrožen plánovaný tok materiálu. V důsledku to může 

znamenat opoždění zakázky, v krajním případě i ztráta zákazníka. „Buben“ je proto 

nejdůležitější stavební pilíř metody DBR. Při tvorbě plánu kapacitních úzkých míst, které 

budou určovat výkonnost továrny, musíme vzít v úvahu tyto tři základní faktory: (8) 

1) určení priorit výroby (pokud pracoviště, které je úzkým místem nevyžaduje 

koordinaci s jiným pracovištěm, jsou priority práce na tomto místě v zásadě 

funkcí termínů dokončení jednotlivých zakázek, jak je požaduje zákazník, a 

času, který zbývá k dokončení zakázky poté, co rozpracovaná zakázka opustí 

kritické pracoviště). 

2) velikost výrobních dávek (větší výrobní dávky zkracují dobu nutnou k seřízení, 

což umožňuje větší propustnost daného pracoviště. Ani tento přístup ovšem není 

ideální. Velké procesní dávky nutí slučovat zákaznické objednávky do jedné 

větší fiktivní výrobní zakázky. Nevyhnutelným důsledkem je, že některé ze 

zákaznických objednávek jsou vyrobené předčasně a jiné pozdě. Dalším 

negativním důsledkem je fakt, že rozpracované díly tráví delší dobu ve frontě 

před pracovištěm, což prodlužuje průběžnou dobu výroby).  

3) přepravní velikost dávek (menší přepravní dávky znamenají plynulejší tok 

materiálu, nižší úroveň zásob a kratší průběžné doby výroby. Ale menším 

přepravní dávky také znamenají, že je nutné s materiálem mezi pracovišti více 

manipulovat. Při stanovení optimální velkosti jde o stanovení kompromisu mezi 

rychlejším tokem materiálu výrobou a náklady na častější transport 

rozpracované výroby. Nesmí se přitom zapomínat na skutečnost, že přínos 

rychlejšího toku materiálu není pouze v nižší úrovni zásob. Rychlejší tok 

materiálu má rovněž vliv na zkrácení průběžných dob výroby a zlepšení kvality 

(kratší doba mezi vznikem zmetku a jeho objevením). To současně znamená pro 

firmu nové příležitosti při hledání konkurenční výhody). (8) 
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3.2.4.2. Buffer (zásobník) 

Rozlišujeme dva typy zásobníků a to časový a kusový. Definice: (8) 

 Časový zásobník reprezentuje přídavnou průběžnou dobu výroby, která 

umožňuje, aby materiál dosáhl plánovanou dobu výroby o plánovaný časový 

úsek dříve. Pokud jsou vhodně umístěny, zajišťují ochranu průtoku výroby 

před neplánovanými problémy, které se vyskytují v každé výrobě. 

 Kusový zásobník reprezentuje zásoby hotových výrobků, rozpracované výroby 

nebo nakupovaného materiálu, které umožňují splnění zákaznických 

objednávek i v případě, že je dodací lhůta kratší než průběžná doba výroby. 

Zajišťuje zlepšení reakce výroby na specifické tržní podmínky.  

Zde je důležité zdůraznit, že Buffer (zásobník) nenavyšuje zásoby ani 

neprodlužuje průběžné doby výroby. Ve většině firem znamenají pouze 

přesunutí zásob do strategických míst výroby. Současně jejich implementace 

přinese eliminaci všech ostatních plánovaných zásob a nadbytečných průběžných 

dob. Jinými slovy, implementace kusových a časových zásobníků znamená ve 

většině firem snížení zásob a zkrácení průběžných dob výroby. (8) 

Velikost časových zásobníků 

 Hlavním důvodem existence časových zásobníků je chránit výrobu před 

neočekávaným narušením. Velikost zásobníků závisí na míře odchylky procesu od standardu. 

Teoreticky lze velikost zásobníku matematicky spočítat na základě detailní znalosti typu 

fluktuace a její směrodatné odchylky v dané oblasti výroby. V praxi je to ovšem prakticky 

nepoužitelné. Používá se proto jednoduché empirické pravidlo pro určení startovací velikosti 

zásobníku, která je stanovena na úrovni jedné poloviny aktuálně dosahované průběžné doby 

výroby. Má to dvě základní výhody: (8) 

 poskytuje dostatečnou rezervu pro uspokojivé plnění zákaznických termínů, 

 obvykle podstatným způsobem zkracuje dosahované průběžné doby. 

 

 



 

23 

 

3.2.4.3. Rope (lano)  

Buben poskytuje hlavní plán výroby, který je v souladu s požadavky trhu a kapacitami 

výroby. Časové zásobníky nám zaručují, že požadavky zákazníků budou splněny včas a 

s minimálními náklady. Rope (lano) nám zajišťuje synchronizaci všech nekritických 

výrobních zdrojů tak, aby sloužily těm kritickým. Hlavní funkce lana: (8) 

 vhodně vytěžovat nekritické výrobní zdroje, 

 nepřetěžovat výrobní zdroje, 

 zamezit misalokaci materiálu
21

, 

 uvolňovat materiál do výroby tak, aby dotékal do zásobníků takovým 

způsobem, který podporuje plánovaný průtok. 

Efektivní řízení DBR dosáhneme při vhodně zvolených řídících bodech výroby. I 

v těch nejsložitějších výrobách lze plánované řídící body shrnout do čtyř kategorií a to: (8) 

 body uvolňování materiálu do výroby, 

 kritické výrobní zdroje, 

 body divergence toku materiálu, 

 body konvergence toku materiálu (montáž). 

Bez ohledu na to, jak složitý nebo jednoduchý tok materiálu je, musí být uvolňování materiálu 

do výroby vždy řízeným bodem. Každý bod, kde materiál vstupuje do výroby, musí být 

plánován a řízen. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Misalokací materiálu je zde myšleno „kradení mezi výrobními zakázkami“. 
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4. Analýza výrobních procesů ve firmě Bike Fun International s.r.o. 

Pro upřesnění názvu této kapitoly se odkážu na kapitolu 3, kde jsem podrobně vysvětlil, 

co jsem analyzoval a proč. Pro lepší představu také doporučuji přečíst kapitolu 2, kde je 

přiblížena firma Bike Fun International s.r.o., dále (BF).  

4.1. Layout 

Považuji za důležité se na výrobu v BF podívat nejprve komplexně. V BF byl v tomto 

roce proveden audit, který se mimo jiné zaměřil také na layout. Výsledkem je obrázek 4.  

Z obrázku je zřejmé, že uspořádání výroby je více než vhodné. Díky tomuto obrázku bude 

zřejmá návaznost výrobních procesů, které jsem analyzoval.  

Obrázek 4: Layout výroby v BF (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

1…linka 1, 

2…linka 2, 

3…linka 3, 

4…linka 4, 

5… rozpracované sestavy, 

6… předmontáž rámů a vidlic, 

krácení vidlic, čištění závitů. 
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4.2. Základní informace o výrobě 

 

Firma trvale zaměstnává zhruba 180 zkušených zaměstnanců;  

výrobnost je cca 100 000 kol za rok; 

25 000 kol/rok se přiváží do výrobny již nalakovaných a 75 000 kol/rok se zde lakuje; 

vyrábí se 60% kol dětských a 40% kol pro dospělé; 

rok 2010 měl 253 pracovních dní; BF měla celozávodní dovolenou 20 pracovních dní. 

v BF se v roce 2010 pracovalo 233 dní; 

pracovní doba: 1 směna, 8 hodin denně (od 5:45 – 14:15);  

prodloužená směna 5:45 – 17:45 hodin; 

v roce 2010 se pracovalo v prodloužené směně 80 dní. 

přestávky klasické směny:  dělníci 8:00 – 8:10; 11:30 – 11:50;   ostatní 11:30 – 11:50 hodin; 

přestávky prodloužené směny: dělníci 8:00 – 8:10; 11:30 – 11:50; 15:00 – 15:20 hodin; 

úklid: denní od 14:05; týdenní od 13:55; měsíční od 13:45 hodin; 

celková pracovní doba za měsíc klasické směny: 155 hod 50 min a 4 hod a 10 min se uklízí; 

celková pracovní doba za měsíc prodloužené směny: 219 hod 10 min a 4 hod a 10 min se 

uklízí.  
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S1 

4.3. Analýza výrobních procesů 

Jak je znázorněno v layoutu, (obrázek 4) výroba má 3 hlavní vstupy, několik předvýrob, 

které jsou zapotřebí podle vyráběného typu kola, dále 4 montážní linky a za nimi pás, který 

dopravuje hotová kola do skladu. Vše navíc značně komplikuje skutečnost, že sortiment 

vyráběných kol je široký a každý typ kola má při výrobě svá specifika. Materiálový tok je 

znázorněn na obrázku 5. Zvýrazněné šipky představují „kritickou cestu“
22

. 

Obrázek 5: Materiálový tok: 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

S1,2,3,4…sklady, 

P…přípravna, 

U…chemická úpravna, 

L…lakovna, 

N…nálepkárna, 

 

 

4.3.1. Sklad rámů (S1) 

Tento sklad má kapacitu, která převyšuje požadavky na něho kladené. Přímo k tomuto 

skladu přijíždějí kamiony, které mají na paletách zabalené rámy, vidlice, blatníky, nosiče, 

které putují až z Číny. Tyto palety se skládají pomocí vysokozdvižného vozíku, který paletu 

odveze do regálů. V době, kdy vysokozdvižný vozík nevykládá materiál z kamionu, vozí 

uskladněný materiál z regálů na vyhraněné místo, podle výrobního plánu na danou dobu. Na 

obalech je čárový kód, podle kterého se dá přesně zjistit obsah materiálu na paletě.  

 

 

 

                                                 
22

 Kritická cesta je nejdelší materiálový tok, který zároveň trvá nejdelší dobu. Na této cestě se nachází hledané 

úzké místo. 
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    3 

    4 

S4 

M…předmontáž, 

V…výpletárna, 

T…řidítka, 

R…rozpracované sestavy, 

1,2,3,4…montážní linky. 
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Resumé 

Sklad rámů, jak se jmenuje, i když jsou v něm uskladněny i jiné komponenty 

nepovažuji za úzké místo.  Neodpovídá žádné ze zásad TOC vztahující se k úzkému místu 

viz. bod 3.2.3. Jediné, co jsem vypozoroval v tomto skladě za nežádoucí, je poměrně dlouhá 

doba, kterou tráví pracovníci dalšího pracoviště v tomto skladě hledáním správné palety pro 

svou práci. Tato práce bude popsána v dalším bodě. Tito pracovníci operují ve skladě i 

několik minut, naměřil jsem i hodnotu 5 minut, aby našli paletu a převezli jí jen o pár metrů 

dále za dveře do svého pracoviště. Vyřešení tohoto problému bych viděl v tom, že na místě 

vyhraněném pro výdej materiálu za skladu nebude palet takové množství, ale jen množství 

potřebné. Také čárový kód, který je na obalu, není vždy na stejném místě. Kdyby byly tyto 

čárové kódy všechny nalepeny v jedné rovině viditelné přímo z místa, kde pracovníci k těmto 

paletám přistupují, opět by se ušetřil čas. Nicméně tento ušetřený čas nebude mít na výrobu 

vliv, protože sklad není úzké místo.  

4.3.2. Přípravna 

Je to pracoviště, kde se vybaluje z krabic materiál přivezený ze skladu rámů, viz 4.3.1 

a ukládá se do speciálních vozíků. Postup už jsem naznačil v minulé kapitole. Pracuje zde 5 

stálých pracovníků. Každý má své pracoviště a pracuje samostatně. Pracovník si vezme vozík 

na palety a odjede s ním do skladu rámů. Tam si podle rozpisu najde paletu s materiálem a 

odveze jí asi tak 10 metrů za dveře do své dílny na své pracoviště. Není výjimkou, že tento 

úkon trval pracovníkovi i 5 minut. Když se snažil, dokázal to i za 1 minutu. Na svém 

pracovišti pomocí nože odstranil obalový materiál, který odnesl na sběrné místo. Poté se jeho 

práce lišila v tom, zda vybaloval díly již nalakované nebo bez povrchové úpravy.  

Díly bez povrchové úpravy naskládal do vozíků a odvezl do 20 metrů vzdáleného 

prostoru, který sloužil jako mezisklad mezi přípravnou a dalším pracovištěm.  

Pracovní postup se u nalakovaných dílů liší ve fázi, kdy jej vybalil. Na nalakované 

díly se před jejich naložením na vozík musí nalepit nálepky. Tyto nálepky jsou rozdílné dle 

typu kola (na dětská kola se lepí více nálepek, např. kytičky na blatníky apod.) u velkých kol 

je zase požadavek na přesné nalepení nálepky. Tato nálepka může představovat označení 

značky kola, typu rámu, nosnost nosiče, nebo čárový kód, který se lepí na spodní část rámu.  
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4.3.2.1. Výpočty 

Pro účely této DP jsem si stanovil vlastní metody výpočtu. Díky této metodě jsem 

získal z mnoha různých údajů pouze jednu výslednou hodnotu. V následujícím textu 

podrobně tuto metodu vysvětlím. Vypočtené a naměřené hodnoty naleznete v Příloze 1 a 

v Příloze 2.  

Problematika, která nastala u analýzy výrobních procesů přípravny, byla následující: 

 různorodost dílů (rám, vidlice, blatníky…), 

 různé požadavky na každý díl (díly lakované, nelakované, s nosiči, bez nosiče, 

s kovovými blatníky, s plastovými blatníky, kola dětská, kola pro dospělé…) 

 rozdílné množství dílů, které je v pohybu (na vozíku se přepravuje 10ks až 

20ks rámů dle velikosti kola, 150 až 200 ks vidlic…). 

Řešení: 

  Musel jsem si stanovit tzv. „univerzální kolo“. To spočívá v tom, že každé kolo má 1 

rám, 1 vidlici, 1 řidítka, ale kovové blatníky, které procházejí přípravnou, má pouze 60% kol. 

A protože každé kolo má blatníky 2, koeficient, který jsem přiřadil tomuto dílu je 1,2. 

Podobně jako s blatníky jsem vyřešil tento problém i s nosiči. Přední nosič má každé 10. 

vyrobené kolo v BF a zadní nosič má 7 kol z 10. Takže výsledný koeficient je 0,1 + 0,7 = 0,8. 

Tyto koeficienty jsou prezentovány v Příloze 1 a 2 v kolonce „ Koeficient“. Je důležité také 

podotknout, že u naměřených hodnot blatníků a nosičů jsou započteny i hodnoty zpracování 

jejich úchytů.  

 Problematiku rozdílnosti dílů bez povrchové úpravy a dílů lakovaných jsem byl nucen 

vyřešit rozdělením těchto dvou rozdílných zpracování do dvou samostatných tabulek, tj. 

Příloha 1 a Příloha 2. V Příloze 1 jsou navíc oproti Příloze 2 naměřené časové údaje, které 

pracovník strávil nalepením nálepek. U dílů bez povrchové úpravy, tj. Příloha 2, se nálepky 

nelepí.  

Skutečnost, že díly jsou kvůli svým rozměrům přepravovány v rozdílném množství, 

mě donutilo zprůměrovat naměřené časy a průměrný časový údaj vydělit množstvím 

přepravovaným. Výsledek je prezentovaný v Příloze 1 a 2 v kolonce „Přepočet na díl“. 

Sloupec s názvem „Výsledná hodnota“ je potom pouhé vynásobení sloupce s názvem 

„Přepočet na díl“ a sloupce „Koeficient“.  
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Suma výsledných hodnot: 

 Příloha 1, zpracování „univerzálního kola“
23

 s povrchovou úpravou, dle vysvětlení 

výpočtu, který je vysvětlen na předchozí straně činí, průměrně 216 sekund. 

 Příloha 2, zpracování „univerzálního kola“ bez povrchové úpravy, dle vysvětlení 

výpočtu, který je vysvětlen na předchozí straně činí, průměrně 191 sekund. 

Vypočet kapacity Přípravny: 

V těchto výpočtech vycházím ze skutečností, které jsou vypsány v bodě 4.2 Základní 

informace o výrobě, tj.: 75% kol se lakuje, 25 % už má povrchovou úpravu. 

216s * 3 = 648s 

648s + 191s = 839s stráví 4 univerzální kola v Přípravně 

839s / 4 = 210s stráví 1 univerzální kolo v Přípravně. 

Pracovní směna má 28 050s / 210s = 133ks připravených kol denně 1 pracovníkem. 

Prodloužená směna má 39 450s /210s =187 ks připravených kol denně 1 pracovníkem. 

80 dní se vyrábělo 187ks/den = 80*187 = 14 960 kol 

153 dní se vyrábělo 133ks/den = 153*133 = 20 349 kol 

20 349 + 14 960 / 233 = 151 kol 

Jeden pracovník dokáže připravit denně až 151 „univerzálních kol“.  

BF vyrobí ročně 100 000 kol, každé kolo projde přípravnou. Rok 2010 měl v BF 233 

pracovních dní; 100 000 / 233 = 429 kol denně na celou Přípravnu.  

429 kol / 5 pracovníků = 85 kol 

Požadavek na Přípravnu je, aby jeden pracovník denně připravil 85 „univerzálních 

kol“.  

Vytíženost pracoviště je tedy (85/151)*100 = 56%. 

                                                 
23

 Pojem „univerzální kolo“ je vysvětlen na předchozí straně v sekci Řešení. 
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Resumé 

Při mém setrvání na tomto pracovišti jsem usoudil, že toto pracoviště zcela jistě není 

úzké místo. I když 2 pracovníci z 5 po většinu doby mého působení nepracovali, zbývající 3 

stačili zásobovat další pracoviště dostatečně. Přesto jsem toto pracoviště podrobně prověřil. 

Dle mých propočtů mi vychází, že zde stačí pouze 4 pracovníci. Dokonce bych vyčlenil na 

stávající práci pouze 3 pracovníky a čtvrtého pracovníka bych zaměstnal tím, že by je 

obsluhoval. Tím by se dosáhlo řady zlepšujících efektů. A to: 

 pracovník by do skladu rámů jezdil častěji než doposud a proto by měl přehled, 

kde je požadovaný materiál a nehledal by ho tak, jak to dělají pracovníci 

doposud, 

 zvýšilo by se pracovní tempo zbývajících 3 pracovníků, protože by měli před 

sebou neustále díly na zpracování a nemuseli by se zabývat jejich 

přemisťováním, 

 mezi tyto 3 pracovníky bych rozdělil díly tak, že např. jeden pracovník by dělal 

jen rámy, druhý jen blatníky, třetí by dělal jen díly bez povrchové úpravy. 

Pokud by se každý specializoval jen na svůj díl, dělal by svou práci efektivněji, 

 také jsem zde zjistil skutečnost, že když tito pracovníci nebyli zcela vytíženi, 

chodili za ostatními kolegy a brzdili je v práci, 

 také kontrola jakosti dílů by mohla probíhat mnohem efektivněji. Dosavadní 

praxe je taková, že když pracovník našel zmetek, či sníženou jakost nějakého 

dílu, z pracoviště odešel a můj nejdéle naměřený čas, po který řešil tuto 

záležitost, byl 4 min 30s. Můj návrh na zlepšení této situace je, že by zmetek 

byl nahlášen obslužnému pracovníkovi, který by dával zmetky na sběrné místo 

na svém pracovišti a ve volné chvíli by tyto zmetky hlásil hromadně, např. ke 

konci směny.  
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4.3.3. Chemická úpravna 

Je to pracoviště, které chemicky upravuje díly před lakováním. Již nalakované díly 

z Přípravny obcházejí toto pracoviště i pracoviště následující, tj. Lakovnu. Na tomto 

pracovišti je pouze jeden obslužný pracovník, který obsluhuje linku GLASBEEK.  

Práce na tomto pracovišti začíná v meziskladě, který zásobuje Přípravna. Tento 

mezisklad má kapacitu 14 vozíků a je většinou plně obsazen. Na těchto vozících je skladová 

karta. Ta dává přesnou informaci o dílech, které jsou na vozíku. Skladová karta: 

 

 

 

 

Tabulka 4: Skladová karta 

Údaj „ J:17 839 “ je číslo karty, „ Ks: 248“ množství kusů, „ Typ: BL – Z“ nám udává, 

co za díly jsou na vozíku, v tomto případě se jedná o blatník zadní.  

Z tohoto meziskladu si dle potřeby odebírá obslužný pracovník chemické úpravny 

vozíky a vozí si je na své pracoviště. Do linky GLASBEEK  vstupují vždy dva koše. Do 

těchto košů pracovník ukládá díly z vozíku dle předepsaného množství. Jakmile jsou oba koše 

naloženy, jsou upnuty do linky, která je plně automatická a pracovník si může připravit další 

koše. Jakmile je linka připravená, koše si sama odebere.  

4.3.3.1. Linka GLASBEEK 

Jak jsem již předeslal, linka je plně automatická a její chod nelze ovlivnit. Přesto 

stručně popíšu, jaké procesy se zde odehrávají.  

 Jakmile je linka připravená, jeřáby zvednou dva koše a vloží je do první 

nádoby, kádě 1. V této kádi je kyselina sírová a kyselina fosforečná, 

 po určité době, která je znázorněna na obrázku 6, jeřáb vyzvedne oba koše a 

vloží je do vedlejší kádě 2. V této kádi je 11% roztok hydrogenuhličitanu 

amonného, PH = 6,79, 

 poté následuje série procesů, které mají díly zbavit zbytků těchto roztoků. Tyto 

procesy jsou oplachy a ostřiky. Oplachy jsou aplikovány v kádi 3, 4 a 5, 

                                      

 

 

          Ks: 248            Typ: BL - Z 

         Naložil: 9 

     J : 17 839 

        Přeložil: 4 
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 poté následuje ostřik, na který není potřeba kádě, 

 poté se koše vloží do poslední kádě 6, kde se provede poslední oplach, 

  jako poslední proces na této lince je proces sušení, který probíhá v peci 

GLASSBEEK FINISH BV při teplotě 180
0
C.  

Pro lepší názornost jsem graficky znázornil průběh činností na obrázku 6. 

Obrázek 6: Znázornění procesů chemické úpravy 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky k Obrázku 6 viz tabulka 5. 

Číslo úseku Název úseku Doba potřebná 

pro úpravu (s) 

Doba manipulace 

jeřábem (s) 

Suma (s) 

1 manipulační 

prostor 

 20  

2 káď 1 850 40 

3 káď 2 10 40 

4 káď 3 10 40 

5 káď 4 10 40 

6 káď 5 120 40 

7 ostřik 60 50 

8 káď 6 50 20 

9 pec 1380 20 

 

Tabulka 5: vysvětlivky k Obrázku 6 + naměřené hodnoty chemické úpravny. 

 

 

4.3.3.2. Výpočty 

Při hledání úzkého místa na tomto pracovišti, jsem si udělal jednoduchý rozbor 

procesů, které mají nejnižší propustnost. Tento rozbor je na Obrázku 7. Začíná skladem, který 

má dostatečnou kapacitu, aby byl úzkým místem, dále dělení pracovník a linka. Pracovníka 

jsem také vyloučil, protože ten svou práci s přehledem zvládá.     

                              1 2 3 4 

  5 

  6 7                                 8 

 

 

9 

1 400 

1 400 
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 Vždy má koše připraveny v dostatečném předstihu před tím, než si je linka začne 

nabírat. Dále jsem tedy zkoumal linku. Naměřené hodnoty jsou v Tabulce 5.  

Když se do této tabulky podíváme, zjistíme, že je linka velmi dobře synchronizovaná, 

což se také od linky očekává. Její kapacita je 23 min a 20s na dva koše v úseku číslo 1-8 a 

úplně stejná kapacita linky je i v úseku 9.   

Obrázek 7: Možnosti, kde by se mohlo nacházet úzké místo na pracovišti Chemická 

úpravna.  

 

 

 

 

Když tedy budeme vypočítávat propustnost chemické úpravny, abychom zjistili, zda 

netvoří ve výrobně úzké místo, budeme se zabývat pouze úsekem 1-8 nebo úsekem 9. Na tom, 

který z těchto dvou úseků vybereme, nezáleží, protože oba mají stejnou propustnost. Vybral 

jsem tedy úsek 9 jako místo chemické úpravny, které určuje výrobnost.  

Pro další výpočty je důležité si stanovit, jak tato linka funguje. První dva koše linka 

upraví za 46 min a 40s. Jakmile jsou tyto první dva koše před úsekem číslo 9, linka si 

automaticky nabere další dva koše, na kterých pracuje po dobu, kterou jsou první dva koše 

v úseku 9. Jakmile jsou první dva koše hotové, opustí úsek 9, který je hned zaplněn dalšími 

koši, které se upravovaly v úseku 1-8 mezitím, co se první dva koše sušily. První výrobní 

dávky (dva koše) po začátku směny tedy trvají 46 min a 40s a potom všechny další výrobní 

dávky jsou produkovány za poloviční dobu, tj. 23 min a 20s. 

Klasická směna 

470 min = 28 200s / 1400s = 20 výrobních dávek – 2 koše
24

 = 19 výrobních dávek; 

19 výr. dávek * 2 = 38 košů 

 

                                                 
24

 2 koše odečítám, protože první dávka směny trvá dvojnásobnou dobu.  

Pro úplnost dodám, že 2 koše = 1 výrobní dávka. 

 Sklad 

 Pracovník     Linka 

Úsek 

číslo 1-8 

Úsek 

číslo 9 
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Prodloužená směna 

660 min = 39 600s / 1400s = 28 výrobních dávek – 2 koše = 27 výrobních dávek; 

27 výr. dávek * 2 = 54 košů 

80 dní prodloužené směny…54 košů / směnu…54*80 = 4 320 košů 

153 dní klasické směny…38 košů / směnu…38*153 = 5 814 košů 

5 814 + 4320 = 10 134 / 233 = průměrně 43 košů / den. 

Chemická úpravna upravila v roce 2010 průměrně 43 košů denně.  

Je nepřesné, že mi vyšel výsledek lichý, když do linky vstupují vždy koše po dvou, ale 

je to průměrný výsledek, který nebudu nijak upravovat.  

Sortiment chemicky upravovaných dílů a jeho množství, které se vejde do jednoho 

koše, je znázorněno v tabulce 6. Vysvětlivky k tabulce jsou na následující straně.  

Název dílu Kolo pro 

dospělé 

(Ks / koš) 

Dětské kolo 

( Ks / koš) 

Průměrné 

množství dílů 

v 1 koši
25

 

(Ks/koš) 

Koeficient Univerzální 

kolo (Ks) 

Množství 

košů na 

3000 kol 

(košů) 

Rám 10 20 16 1 16 187,5 

Vidlice 150 200 180 1 180 16,666 

Nosič přední 300 300 300 0,1 3000 1 

Nosič zadní 75 75 75 0,8 94 31,915 

Řidítka 100 200 160 1 160 18,75 

Blatník zadní 50 75 65 0,6 108 27,777 

Blatník 

přední 
100 125 115 0,6 192 15,625 

Vzpěry 

blatníku 
300 300 300 1,2 250 12 

Úchyty 

nosičů 100 100 100 0,9 111 
27,027 

 

Σ      338,26 

Tabulka 6: Sortiment chemicky upravovaných dílů a výpočet kapacity úpravny.  

                                                 
25

 Průměrné množství není pouhý aritmetický průměr, ale musel jsem zohlednit skutečnost, že dětských kol se 

vyrábí 60% a kol pro dospělé 40%.  
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Vysvětlivky k tabulce 6 

Příklad výpočtu „průměrného množství dílu v jednom koši“ pro rámy: 

(10 * 40 + 20 *60) / 100 = 16 rámů / koš.  

Pro další výpočty budu muset opět používat termín „univerzální kolo“. Tento termín 

jsem nadefinoval v bodě 4.3.2.1 v podsekci řešení. Pro výpočet hodnot „univerzálního kola“ 

jsem si musel stanovit koeficient. Ten je také vysvětlen v bodě 4.3.2.1 v podsekci řešení. Pro 

úplnost dodám, že koeficient např. 0,9 (úchyty nosičů) je součet koeficientů 0,8 (nosič zadní) 

a 0,1 (nosič přední). 

Abych vůbec dokázal vypočítat kapacitu úpravny, musel jsem si stanovit nový termín, 

a to „univerzální koš“. Pokud bych další výpočty nesměroval přes tento univerzální koš, byl 

bych nucen využít některé složitější exaktní metody výpočtu a to už není v harmonii s heslem 

Dr. Eliyahu M. Goldratta, který tvrdí, že TOC je metoda zdravého selského rozumu. A 

v tomto duchu se nese celá tato práce. „Univerzální koš“ zní jako zavádějící termín, který by 

mohl výsledky zkreslovat, ale není tomu tak. Je to pouze prostředek k přesnému výpočtu.  

Výpočet  

Ve sloupci „univerzální kolo“ si vybereme nejvyšší hodnotu, kterou je hodnota 

3000ks. Touto hodnotou vydělíme zbývající hodnoty ve sloupci a výsledky prezentujeme ve 

sloupci „Množství košů na 3000 kol“. Uvedu příklad na rámech: 

3000 / 16 = 187,5 

Sloupec „množství košů na 3000 kol“ se sečte, výsledek je 338,26. Tato hodnota nám 

znázorňuje, kolik košů je potřeba na úpravu 3000 kol. Pak hodnotu 338,26 košů vydělíme 

3000 koly a dostaneme hodnotu 0,113 koše na jedno kolo.  

0,113 koše ……………1 kolo 

43 košů ………………x kol 

X= (43 / 0,113) * 1  

X = 380 kol 

Za směnu se průměrně upraví 43 košů, tj. 380 univerzálních kol. 
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380 univerzálních kol * 233 pracovních dní v roce 2010 =  88 540 upravených kol za rok.  

Požadavky na chemickou úpravnu činí 75 000 kol za rok. 

75 000 / 88 540 = 84,7 % 

Při ideálním zaplnění košů je chemická úpravna vytížená na 84,7 %.  

Resumé 

 Chemická úpravna je pracoviště, kde by se propustnost zvyšovala jen velmi obtížně. 

Musela by se zajistit maximální vytíženost košů a změnit technologický postup. Což by bylo 

velmi obtížné, nebo spíše nemožné, protože změna technologického postupu na automatické 

lince by nejspíš znamenala snížení kvality upravených dílů. Což je nežádoucí. Proto jsem rád, 

že zde není úzké místo. Jediné na čem bych zde zapracoval, by bylo zajištění maximálního 

vytížení košů. Obslužný pracovník totiž chemicky upravuje podle plánu díly pro 50 nebo 100 

kol. Jestliže poslední koš není vytížený, musí se upravit třeba poloprázdný, protože obslužný 

pracovník neupravuje díly např. pro 105 kol, ale pouze pro 100. Tohle je výhodné pro 

pořádek na pracovišti a také pro jeho pohodlí. Já ale navrhuji, aby žádný koš nebyl do 

linky vpuštěn nezaplněný. Jedině tak bude zajištěna vytíženost tohoto pracoviště na 89,3%. 

Když v koši bude volné místo, pracovník by ho měl zaplnit díly. Jakmile se tyto díly upraví, 

oddělil by je do zvláštního vozíku, kde budou jakoby navíc. Využijí se až tehdy, kdy se 

budou upravovat stejné díly, jako jsou na zvláštním vozíku. To se jich pak nebude muset 

upravovat tolik a v koši bude místo pro další díly, které jsou třeba. Tím se zajistí maximální 

vytížení linky a pracovník by to měl časově zvládat. 

4.3.4. Lakovna 

Lakovna je nejsložitější a největší oddělení v BF. Je zde zaměstnáno 22 pracovníků. 

V lakovně je také poměrně malé pracoviště, kde se lepí nálepky na nastříkané díly. Toto 

pracoviště i s lakovnou je graficky znázorněno na obrázku 5. Lakovna je linka, která je z větší 

části automatická, ale na některých úsecích pracují pracovníci, kteří přímo pracují na dílu, 

který je stále v pohybu.  A pokud je díl složitější, linku pozastaví a pak zase pustí. Toto se 

děje poměrně často a všechny důvody budou vypsány postupně v textu. Při rozhovoru 

s panem Mgr. Matušů, který je ve firmě můj hlavní konzultant mi naznačil, že si myslí, že 

právě lakovna je úzké místo. Proto jsem jí prozkoumal nejpodrobněji. Na obrázku 8 jsem 

graficky znázornil layout lakovny.  
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Obrázek 8: Layout lakovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vstup linky je vlastně výstupem z chemické úpravny viz bod. 4.3.3. Mezi těmito 

pracovišti je mezisklad (buffer), který pojme až 32 vozíků
26

. Na těchto vozících jsou ale díly 

ještě z chemické přípravny upevněny k rámu drátem. Tento drát se musí odstranit. Tuto práci 

provádějí pracovníci lakovny. Po odstranění se vozík převeze do lakovny a díly se mohou 

z vozíku vyjmout a zavěsit na hák v lakovně.  

 

 

                                                 
26

 Vozík: tento termín je definován v bodě 4.3.2. 
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8…vysušení 

9…kontrola barvy, popř. ruční dostřik 

10…vysoušení 

11…druhé vypálení 

12…nalepení nálepek 

13…stříkání průhledné barvy robotem 

14…vypálení 

15…vykládání hotových díků z linky 

 

1…zde se nasazují díly na háky 

2…předstřik 

3…stříkání robotem 

4…vysoušení 

5…vypálení 

6…předstřik druhé barvy 

7…stříkání druhé barvy robotem 

 

Vstup Výstup 
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Ad 1) Zde má linka pomyslný začátek. Tato linka má svá zařízení (1 – 15) a 

dopravník. Ten je zavěšen ve výšce asi 2,2 metrů a na něj se nasazují háky. Na háky se dále 

zavěšují díly, které se budou lakovat. Dle plánu výroby, který má mistr tohoto pracoviště, se 

nejprve zavěsí na linku hák se štítkem, který informuje pracovníky na celé lince, jakou barvou 

se budou stříkat díly, které následují za tímto hákem. Za tento hák se tedy nasazují další háky, 

na které se zavěšují díly. Vždy se lakuje v sériích po určitém množství stejných dílů a v jedné 

barvě. 

 

Ad 2) Na tomto pracovišti pracují dva pracovníci. Mají v rukou stříkací pistole a 

nanášejí lak do těžce přístupných míst, kde stříkací robot nedokáže nanést požadovanou 

vrstvu laku. Tito pracovníci musí být velmi rychlí a přesní, protože díl, který stříkají, je 

neustále v pohybu. Pokud díl nestačí nalakovat, musí linku na dobu nezbytně nutnou zastavit. 

 

Ad3) Toto pracoviště pracuje plně automaticky. Stříká se zde v komoře tzv. fosfátová 

vrstva, která je barvou základní. Robot dokáže dávkovat více nebo méně laku do různých 

částí dílu. Aby se využil všechen lak, který robot vystříkne, je lak zmagnetizovaný tak, že 

tvoří anodu a stříkaný díl katodu. Tím díl na sebe lak rovnoměrně přitahuje a stříkání je velmi 

ekonomické. 

   

Ad 4) Vysoušecí zařízení, typu „flash-of“, umožní rychlejší schnutí dílů, a to tím, že je 

temperuje na vyšší teplotu.  

Ad 5) Proces vypálení probíhá v peci pro úplné vytvrzení barvy.  

Ad 6, 7, 8) Tyto procesy probíhají stejně jako procesy Ad 2, 3, 4, s tím rozdílem,  že 

už se nenanáší základní fosfátová barva, ale barva barevná, která je pro levnější typy kol už 

finální barvou. Používá se široká paleta barev.  

Ad 9) Zde pracuje pouze jeden pracovník, který má v ruce stříkací pistoli. Pokud 

objeví na některém dílu vadu na laku, tak jí opraví. Pokud je vada větší, díl separuje.  

Ad 10, 11) Stejný technologický postup jako v bodě Ad 4, 5). 
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 Ad 12) Proces nalepení nálepek probíhal ještě minulý rok zcela jinak. Nebyl součástí 

lakovny, ale bylo to samostatné pracoviště. Tam se na vozíku odvážely nalakované díly, 

upnuly se do zařízení, nalepily nálepky a poté byly uloženy do dalšího vozíku a díly pro 

dražší modely kol poté putovaly zpět k lince a projely posledním procesem průhledného 

lakování. Díly pro levnější kola pak šly rovnou na montáž. Tento proces byl nesmírně 

zdlouhavý. Proto se přistoupilo ke komplexní přeměně tohoto pracoviště. Jeho současná 

podoba je taková, že je implementována do lakovny přímo k lince. Na tomto pracovišti 

pracují 4 pracovnice. Jejich činnost zprvu vypadá trochu úsměvně, pak jsem ale zjistil, že to 

nemají vůbec jednoduché. Nálepky nalepují na díly, které jsou stále v pohybu. Jelikož jsou 

háky poměrně nízko, musí u nalepování sedět na židlích, které jsou opatřeny kolečky. Na 

těchto židlích se musí pohybovat stejnou rychlostí jako linka. Jejich manipulační prostor je 

cca 20 metrů. Jestliže dojedou na konec svého manipulačního prostoru, musí se linka zastavit, 

aby stihly nalepit všechny nálepky. Jakmile nastane změna barvy nebo dílu, je několik háků 

volných, aby se stihl nastavit robot, mají tyto pracovnice čas dojet zase zpět na začátek svého 

manipulačního prostoru a vyčkávají na další díly na nalepení. Pokud se zrovna lakují díly, na 

které se nálepky nelepí, mají čas si připravit nálepky na další díly, popř. si uklidit pracoviště 

od štítků, které tvoří součást nálepky před nalepením a při lepení se odhazují na zem. Protože 

při implementaci pracoviště s nálepkami do lakovny se zjistilo, že současná rychlost linky 

350mm/s je pro nové pracoviště vysoká, muselo se přistoupit ke snížení rychlosti linky na 

320mm/s. I při této rychlosti dochází k občasnému zastavení linky kvůli tomuto pracovišti.  

Ad 13) Toto pracoviště je plně automatické. BF ho zakoupila v roce 2005.  Zde je 

možnost volit mezi dvěma variantami práškového laku a to s lesklým efektem a matným 

efektem. Prášek je na díly nanášen pomocí trysek a elektrostatiky podobně, jako to dělají 

roboti na pracovišti 3 a 7. Tento prášek se po vypálení na pracovišti 14 stane budˇ průhledný 

nebo matný, je velmi tvrdý a odolný vůči poškrábání. Tento lak také chrání nálepku.  

Ad 14) Vypálení je nezbytné pro dokončení lakování. Bez vypálení by na kole byl 

pouze prášek, který by se dal lehce odstranit. Jakmile se tento prášek ale vypálí, vznikne lak 

velmi odolný. 

Ad 15) Na tomto pracovišti pracují dvě dělnice, které sundávají díly z háku a ukládají 

je na vozík. Díly jsou po vypálení ještě horké, proto musí pracovat v ochranných rukavicích.  

Výstup linky je plně naložený vozík, který připraví pracovnice na pracovišti „15“. 

Tento vozík se putuje do meziskladu vzdáleného cca 5m, který pojme až 44 vozíků. 
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4.3.4.1. Výpočty 

Analýza výrobních procesů v lakovně mi byla usnadněna tím, že jsem obdržel 

přehledy výroby v lakovně za rok 2010. V tomto přehledu bylo znázorněno, kolik háků denně 

linkou projelo, kolik jich bylo obsazeno díly a kolik jich projelo neobsazeno. Tento přehled 

výrazně zpřesní celý výpočet. Přehled výstupů z lakovny je v Příloze 4. 

Jak jsem již předznamenal, linka musí mít při změně barvy, či dílů, které se budou 

lakovat, vynechané háky. Tato technická mezera je znázorněna v tabulce 7. 

Změna barvy 15 vynechaných háků 

Změna dílu 7 vynechaných háků 

Tabulka 7: Technické mezery linky 

Pro výpočet jsem opět musel použít termín „univerzální kolo“ a s tím spojený 

koeficient, viz bod 4.3.2.1 a podsekce Řešení.  

Výsledky výpočtu prezentuji v Příloze 3. Zde jsem stanovil množství háků, které je 

potřeba pro nalakování jednoho „univerzálního kola“. Zde jsem výjimečně nestanovoval 

kapacitu lakovny přes časové údaje, protože mi byly poskytnuty údaje o počtu nalakovaných 

háků za celý rok. Tento údaj je daleko přesnější, než stanovovat výrobu jednoho kusu za čas a 

tuto hodnotu dále násobit časovým fondem, který byl k dispozici. 

V příloze 3, v prvním sloupci jsou vyjmenovány díly, které se lakují. V dalším sloupci 

je zobrazeno množství dílů na jednom háku, které je předepsáno. Tyto hodnoty jsem obdržel 

od mistra lakovny. Další sloupec „koeficient“ je vysvětlen v bodě 4.3.2.1 v podsekci Řešení. 

U sloupce „množství háků na jedno kolo“ jsem použil inverzní funkci ke sloupci „množství 

kol na jednom háku“.  Touto inverzí se mi velmi zjednodušil následující výpočet, ve kterém 

použiji naprosto přesné číslo z Přílohy 4 a to konkrétně množství obsazených háků, které 

projely linkou za rok. Toto číslo je 259 867 háků / rok. Abych dokončil vysvětlení postupů 

Přílohy 3, tak uvedu, že poslední sloupec „Výsledná hodnota“ je vynásobení sloupců 

„koeficient“ a sloupce „množství háků na jedno kolo“. Sloupec „výsledná hodnota“ má dole 

sumu, která udává průměrné množství háků, které je zapotřebí pro výrobu jednoho 

„univerzálního kola“.  

 

 



 

41 

 

Výpočet se už nabízí sám. Vydělím hodnotu projetých obsazených háků za rok 

množstvím háků, které je zapotřebí pro výrobu jednoho „univerzálního kola“. 

     259 867 / 2,2924 = 113 360 nalakovaných kol za rok.  

Kapacita lakovny v roce 2010 byla 113 360 nalakovaných kol.  

Požadavek byl 100 000 kol/rok. 

100 000/ 113 360 = 0,882 * 100 = 88,2% 

Vytíženost lakovny je 88,2 % 

Resumé 

 Takovýto výsledek je opravdu překvapující. Můj konzultant v BF i já jsme byli 

přesvědčeni, že úzké místo výrobny je právě lakovna. Jde vidět, že tato analýza měla smysl a 

je třeba se zaměřit na jiná místa výroby, než právě na lakovnu, protože její kapacity jsou 

dostačující. Co se týče lakovny, tak zde je bezpochyby úzké místo právě oddělení, kde se lepí 

nálepky. Toto oddělení brzdí celou linku a měl bych proto řadu nápravných opatření, které 

jsem měl „ v rukávě“, kdyby se lakovna ukázala jako úzké místo. Ale bohužel, úzké místo 

výroby není lakovna.  

4.3.5. Předmontáž rámů a vidlic 

Jak je zřejmé z názvu, na tomto pracovišti se pracuje převážně na rámech a vidlicích, 

ať už jsou nalakované v BF, či se lakované už dovezly. Předmontáž rámů a vidlic není 

jednotné pracoviště, ale je zde několik samostatných pracovišť. Pracovníci těchto pracovišť si 

většinou vozí ze skladu, co potřebují a jakmile mají svůj vozík hotový, odvezou si ho sami do 

meziskladu, před další pracoviště, které se jmenuje „Rozpracované sestavy“, viz. Obrázek 4.  

4.3.5.1. Montáž středu kola 

Na tomto pracovišti pracuje jeden pracovník. Ten má za úkol upevnit do rámů kol 

ložisko pro šlapátka. Prostor, kde se ložisko vkládá, se nazývá pouzdro. Jeho činnost mu 

usnadňuje stroj, který dělá většinu činností, takže pracovník je vlastně obslužný. Činnosti 

tohoto pracovníka jsou znázorněny v tabulce 8.  
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Název činnosti Naměřené hodnoty [s] Průměrné hodnoty [s] 

Očištění pouzdra 42; 40; 41; 41 35 

Nalisování ložiska 40; 45; 39; 36 40 

Σ  75 

Tabulka 8: Montáž středu kola. 

4.3.5.1.1. Výpočet 

Pracovník zde nepracuje s velkým sortimentem dílů, jako tomu bylo v lakovně či 

chemické úpravně, takže bude i samotný výpočet poměrně jednoduchý. Pracuje zde pouze 

s rámem a je zde jedno, zda se jedná o kolo dětské, či kolo pro dospělé. Pracovník pracoval 

rychle a byl poměrně vytížený.  

Klasická směna 

470 min = 28 200s / 75s = 376 rámů 

Prodloužená směna 

660 min = 39 600s / 75s = 528 rámů 

80 dní prodloužené směny…528 rámů/směnu…528*80 = 42 240 rámů 

153 dní klasické směny…376 rámů/směnu…376*153 = 57 528 rámů 

42 240 + 57 528 = 99 768 rámů. 

Toto pracoviště v roce 2010 zpracovalo pouze 99 768 rámů. Požadavek byl 100 000 ks. 

Resumé 

 Takto malé a poměrně nedůležité pracoviště se ukázalo jako úzké místo. Toto 

pracoviště mělo před sebou velké množství zásob a za tímto pracovištěm (ve směru 

materiálového toku) se žádné velké zásoby nerealizovaly. Takže i tato jednoduchá analýza 

zásob potvrzuje mé tvrzení. A přitom rozšíření tohoto pracoviště by nebyl velký problém. 

Stačilo by pouze najmout jednoho pracovníka, který by firmu stál přibližně 20 000Kč/měsíc a 

celá výrobna by dokázala produkovat daleko větší množství kol. Jaké by to bylo množství, se 

ukáže až v závěru, které místo bude mít druhou nejnižší propustnost. Pracovník na tomto 

pracovišti pracuje na dvou strojích vedle sebe. Přitom by měl obsluhovat pouze stroj jeden a u 

druhého stroje by měl stát druhý pracovník. Absence druhého pracovníka brzdí celou 

výrobu.  
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4.3.5.2. Úpravna vidlic 

Na tomto pracovišti se upravují nalakované vidlice. A to ať už jde o vidlice 

nalakované v BF, či mimo BF. Zde pracuje jeden pracovník. Ke své činnosti má opět 

speciální přístroj, který dělá většinu činností, takže pracovník je obslužný. Postup činností 

pracovníka udává tabulka 10. 

Přivezení dílů ze skladu 60ks/180s = 3s/ vidlici 

Vybalení dílů z krabic 60ks/120s = 0,5s/vidlici 

Administrativní činnost 60ks/60s = 1s/vidlici 

Zkrácení vidlice 20s 

Osušení vzduchem 10s 

Odvoz dílů do meziskladu 5s 

Σ 39,5s/ vidlici 

Tabulka 10: Úprava vidlic 

Klasická směna 

470 min = 28 200s / 39,5s = 713 vidlic 

Prodloužená směna 

660 min = 39 600s / 39,5 = 1002 vidlic 

80 dní prodloužené směny…1002/směnu…1002*80 = 80 160 vidlic 

153 dní klasické směny…713/směnu…713*153 = 109 089 vidlic 

80 160 + 109 089 = 189 249 vidlic.  

Toto pracoviště v roce 2010 mohlo zpracovat až 189 249 vidlic. 

Požadavek na toto pracoviště byl 100 000 vidlic. 

100 000/ 189 249 = 0,528 * 100 = 52,8%. 

Vytíženost tohoto pracoviště je pouze 52,8 %. 
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4.3.5.3. Kompletace rámů a vidlic 

Zde pracují dva pracovníci. Pracovník 1 kola kompletuje a pracovník 2 ho obsluhuje. 

Úkol kompletačního pracovníka je vložit na vidlici ložisko, a to i s vidlicí zasunout do rámu. 

Obslužný pracovník mu podává díly a pomocí přístroje vytváří na horním konci vidlice úkos 

materiálu tak, že ho v přístroji ubrousí. Díky tomuto úkosu se lépe nasazuje na vidlici ložisko. 

Pracovník 1 je na první pohled mnohem více vytížený a proto jsem změřil pouze jeho časy. 

Činnosti tohoto pracovníka jsou prezentovány v tabulce 11. 

Vložení ložiska na vidlici 30s 

Zasunutí vidlice do rámu 25s 

Utažení matice 5s 

Σ 60s 

Tabulka 11: Kompletace rámů a vidlic 

Klasická směna 

470 min = 28 200s / 60s = 470 kompletů 

Prodloužená směna 

660 min = 39 600s / 60 = 660 kompletů 

 

80 dní prodloužené směny…660/směnu…660*80 = 52 800 kompletů 

153 dní klasické směny…470/směnu…470*153 = 71 910 kompletů 

52 800 + 71 910 = 124 710 kompletů.  

Toto pracoviště v roce 2010 mohlo zpracovat až 124 710 kompletů. 

Požadavek na toto pracoviště byl 100 000 vidlic. 

100 000/ 124 710 = 0,8 * 100 = 80%. 

Vytíženost tohoto pracoviště je 80 %. 
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4.3.5.4. Přípravna řetězů a bowdenů 

Na tomto pracovišti pracuje jeden pracovník. Má poměrně malé pracoviště. Bohužel 

v době, kdy jsem analyzoval toto pracoviště, pracovník nebyl přítomen. Ani při opětovném 

návratu k tomuto pracovišti jsem neměl štěstí. Tak jsem zde provedl alespoň jednoduchou 

analýzu stavu zásob a zjistil jsem, že množství hotových dílů za tímto pracovištěm (ve směru 

materiálového toku) je mnohem větší, než množství dílů před tímto pracovištěm. A když má 

pracoviště takovéto stavy zásob, nemůže být úzkým místem. Proto jsem mu dále nevěnoval 

větší pozornost.  

4.3.6. Výpletárna 

Firma Bike Fun International investovala do nové vyplétací linky značky Holland 

Mechanics s počítačem řízeným napínáním paprsků a stabilizací výpletu. Páska je do ráfku 

vkládána automaticky strojem. Při návštěvě tohoto pracoviště mi stačilo udělat si pouze 

jednoduchou analýzu, aby bylo jasné, že toto pracoviště není úzkým místem. Stav zásob za 

tímto pracovištěm byl značný. Také jsem přijal skutečnost, že při nákupu tohoto stroje firma 

BF uvažovala dopředu a zakoupila přistroj, které bude dosahovat vyšší výrobní kapacity než 

činí současná výroba, protože prognóza BF je taková, že by chtěli zvýšit každý rok svůj obrat 

o 15%. S takovouto prognózou zcela jistě zakoupili přístroj s dostatečnou kapacitou, o čemž 

vypovídají i její zásoby hotových dílů.  

4.3.7. Předmontáž řidítek 

Toto pracoviště se skrývá v poměrně klidné části haly. Pracují zde dvě pracovnice, 

které si klidným tempem dělají každá svou práci. Jejich práce je velice různorodá, protože na 

každý typ kola se montují zcela jiné komponenty. Montují se zde na řidítka páky předních a 

zadních brzd, ovládací zařízení přehazovačky předních i zadních talířů, nasazují se zde i 

rukojeti z nejrůznějších materiálů. Je také rozdíl, zda se montuje dětské kolo, které nemá 

přehazovačky a má na řidítkách pouze přední brzdu (zadní brzda se ovládá šlapátky), nebo 

profesionální kolo se všemi vymoženostmi. Proto mapovat toto pracoviště by bylo nesmírně 

náročné a myslím, že i bezpředmětné, protože množství zásob hotových řidítek za tímto 

pracovištěm je značné.  
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4.3.8. Rozpracované sestavy + montážní linka 

Tyto dvě pracoviště jsem dal do jedné sekce kvůli několika důvodům. Ten hlavní 

důvod je, že bych na analýzu těchto pracovišť mohl napsat samostatnou diplomovou práci. A 

ten druhý důvod je ten, že by to asi k ničemu nevedlo.  

Rozpracované sestavy je pracoviště, kde pracuje 10 pracovnic. Ty připravují díly do 

sestav, kdy z jedné sestavy lze vyrobit jedno kolo. Takže k montážní lince přijíždí takové 

sestavy, ve kterých je přesný počet komponentů k montáži jednoho kola. Pokud takovou 

různorodou činnost vykonává 10 pracovnic a každá má rozdílnou výkonnost, je to velmi 

obtížné měřit. Také už z toho důvodu, že každá pracovnice může momentálně pracovat 

rychlostí, která jí vyhovuje anebo rychlostí, která je potřebná k tomu, aby pracovala. Když je 

zřejmé, že toto pracoviště brzdí montážní linku, pracovnice přidají na tempu a ztrátu doženou. 

Naopak když pracovníci linky vidí, že mají před sebou velké zásoby dílů, snaží se je rychle 

zkompletovat. Naopak když je před linkou málo dílů ke zpracování, zvolní tempo. Toto jsou 

důvody, které si myslím, že jsou naprosto zřejmé a kvůli těmto důvodům jsem zde neprováděl 

žádnou analýzu. Množství kol, které se zde na těchto pracovištích zpracuje, činilo v roce 2010 

více než 100 000 kol/rok. Z tohoto čísla také vycházím. Z čísla 100 000 kol/rok také 

vycházím při výpočtech vytížení pracovišť a je zaznamenáno v bodě 4.2.  

V současné době se montují kola na 4 linkách. Tyto linky nejsou nijak 

automatizované, pracují na nich pouze pracovníci, nikoli stroje a o posun kola k dalšímu 

pracovníkovi se stará také lidská síla. Takže po dobu práce kolo není v pohybu, ale jakmile 

pracovník svou činnost na kole dokončí, posune kolo k dalšímu pracovníkovi a ten pokračuje 

ve své činnosti stejně jako předchozí pracovník. Na konci linky je počítač a tiskárna, která 

vytiskne dle typu kola čárový kód a ten pracovník přilepí na obal. Takovým způsobem se 

získávají informace o výrobnosti kol.  
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5. Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřená na identifikaci omezujících faktorů ve výrobní 

firmě BIKE FUN International s.r.o. Omezující faktory jsem nacházel pomocí Teorie 

omezení, která je založena na „zdravém selském rozumu“. Tomu odpovídá i celá práce. 

Pomocí logických úvah a poměrně jednoduchých výpočtů jsem byl schopen zjistit vytíženost 

jednotlivých pracovišť. Každé pracoviště se liší, a proto jsem u každého musel použít lehce 

odlišnou metodu výpočtu. Tyto metody se osvědčily a úzké místo jsem ve výrobě objevil.  

Stalo se jim pracoviště, na kterém se zapravují do rámů ložiska pro šlapátka, tzv. 

středy kola. Toto pracoviště má nejmenší průtok
27

 ze všech ostatních měřených pracovišť. 

V tabulce 12 prezentuji výsledky využití jednotlivých měřených pracovišť.  

Pracoviště Využití [%] 

Přípravna 56 

Chemická úpravna 84,7 

Lakovna 88,2 

Montáž středu kola 100 

Úpravna vidlic 52,8 

Kompletace rámů a vidlic 80 

Tabulka 12: Využití jednotlivých pracovišť 

 Z tabulky 12 je patrné, že úzké místo je pracoviště „montáž středu kola“ rozepsané 

v kapitole 4.3.5.1. Toto pracoviště má pouze jednoho pracovníka a rozšíření průtoku na 

tomto pracovišti se dá vyřešit snadno a bez jakýchkoli finančních nákladů. Na pracovišti, 

které je úzké místo může pracovat samostatně další pracovník, protože pracoviště má dva 

nezávislé stroje.  

Proto navrhuji, aby se vyčlenil jeden pracovník z pracoviště „Přípravna“ a tento 

pracovník aby pracoval na jednom ze dvou strojů na úzkém místě. Tím se zcela jednoduše a 

zdarma dosáhne 10% zvýšení výroby! A 10% zvýšení výroby neznamená 10% nárůst 

zisku, ale zisku mnohem víc! Kdyby chtěl někdo namítat, proč jsem nevyčlenil raději 

pracovníka z pracoviště, které má nejnižší využití, tj. „úpravna vidlic“, tak nenavrhnul jsem 

ho proto, že toto pracoviště bude po realizaci mého návrhu vytíženo o 10% více než doposud 

tj. téměř 63% a pokud bych z tohoto pracoviště odebral jednoho pracovníka, pracnost tohoto 

                                                 
27

 Průtok je vysvětlen v bodě 3.3.2. 
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pracoviště by byla o 50% vyšší a zcela jistě by se stalo najednou úzkým místem výroby. 

Takže proto navrhuji přesunout pracovníka z „Přípravny“.  

5.1. Další zvýšení propustnosti  

Tady ale má práce nekončí, výsledky výrobny by mohly být ještě lepší, 

kdybychom našli nové úzké místo, tak jak píšu v bodě 3.2.3.1. A k tomu nepotřebuji 

provádět novou analýzu, ale vystačím si s tou stávající. V tabulce 12 je jako druhé 

úzké místo lakovna. Toto pracoviště se stane úzkým místem až poté, co se posílí 

stávající úzké místo, tj. pracoviště „montáž středu kola“.  

Lakovna je nejsložitější a největší pracoviště výrobny. Úměrně tomu je i složité 

určit úzké místo tohoto pracoviště. Každé pracoviště má totiž své úzké místo, tj. místo 

které „brzdí“ výrobu tohoto pracoviště. A u lakovny je takových míst hned několik. 

Úzké místo tohoto pracoviště se totiž mění v závislosti na tom, co se právě lakuje. Jak 

jsem již zmínil v bodě 4.3.4, lakovna je pracoviště, ve kterém je integrované další 

pracoviště, kde se lepí nálepky. Toto pracoviště s nálepkami snížilo rychlost lakovací 

linky z 350 mm/s na 320mm/s. Důvody jsou opět uvedeny v bodě 4.3.4. Z tohoto 

důvodu je jasné, že pokud se budou lakovat díly, na které se lepí nálepky, bude 

pracoviště s nálepkami úzké místo. V tabulce 13 je vypsán sortiment lakovaných dílů a 

tmavě označeny díly, na které se lepí nálepky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 13: Sortiment dílů lakovny s vyznačenými díly, na které se lepí nálepky.  

Rám 

Vidlice 

Řidítka 

Blatníky 

Vzpěra blatníku 

Nosič přední s úchytem 

Tyčky – nosič s úchytem 

Nosič přední bez úchytu 

Tyčky – nosič bez úchytu 

Držák 

Nosič zadní 
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Fakta:  

Nálepky se lepí na rámy, vidlice, nosič přední bez úchytu a nosič zadní. Tyto díly tvoří 

zhruba 75% stříkaných dílů.  

Na tomto pracovišti pracuje 5 pracovnic, které pracují na židlích s kolečky u 

pohybujícího se dílu. Pokud je nálepek na dílu více, pracovnice nestíhají lepit a musí se linka 

zastavit do doby, než dají pokyn ke spuštění linky.  

Řešení: 

 Zřejmě nejdražší řešení by bylo upravit linku takovým způsobem, že by se díl 

u každé pracovnice na určitou dobu zastavil (linka by se ale pohybovala 

nezávisle dál), pracovnice by díl nalepila a díl by se potom pohyboval 

k dalšímu nástřiku zvýšenou rychlostí a ztrátu by dohnal. Toto řešení zřejmě 

vypadá naprosto nereálně a technicky jen těžce proveditelně. Nicméně v praxi 

je naprosto běžné. Nechal jsem se inspirovat na podobném systému, který sice 

není výrobní, ale má s popisovaným systémem hodně společného. A to 

konkrétně na lyžařském vleku. Ten má svou konstantní rychlost, ale když na 

vlek nasedáte, sedačky zpomalí, až skoro zastaví a potom zrychlí a ztrátu 

doženou. Dle mého by toto řešení zvýšilo výrobnost celé výrobny.  

Pracovnice nalepí nálepky na díl, který se nepohybuje mnohem rychleji a navíc 

se nemusí zabývat pohybem na židli s kolečky, čímž také ztrácí čas. 

 Druhé řešení je velmi podobné, ale už méně účinné. Tkví v tom, že by se 

nemusela zpomalovat či zastavovat část linky na pracovišti s nálepkami, ale 

pohybovaly by se pracovnice po páse, který by byl pod nimi. Tento systém mě 

také inspiroval na lyžařské sjezdovce. Celou výhodu bych viděl v tom, že je 

vždy předem zřejmé, kolik kusů dílů se bude lakovat v jedné sérii, tj. kolik 

háků s díly projede pracovištěm s nálepkami, než nastane technická mezera, 

viz. tabulka 7. Pás, na kterém by byly pracovnice, by se pohyboval přesně 

takovou rychlostí, aby dojely na konec svého pracoviště v době, kdy už 

nebudou přijíždět další háky s díly a dojde na technickou mezeru. V té  

technické mezeře by se pás vrátil na výchozí pozici. Výhodu vidím v tom, že 

pracovnice se nebudou muset zabývat pohybem židlí.  

Pro pracovnice to bude stejná situace, jako by stály pořád na jednom místě, ale 

dopravník se pohyboval mnohem nižší rychlostí.  
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 Další řešení, a k tomu bych přistoupil v každém případě, by byl tzv. Taylorův 

přístup. A ten tkví v tom, že jedna pracovnice musí být lepší než ostatní, 

protože si osvojila svůj způsob práce, který je lepší než u ostatních. Tuto 

pracovnici je třeba vyčlenit, aby zaučila ostatní pracovnice. Ty pak budou 

používat její metody práce a vše se urychlí. 

 Jako další prvek bych zde viděl motivaci. Sdělil bych pracovnicím tohoto 

pracoviště, že pouze na jejich práci záleží, kolik tato výrobna vyrobí kol. Ať 

tyto pracovnice samy vymyslí, jak jejich práci urychlit a za tyto návrhy bych 

jim dal osobní ohodnocení. Výhody vidím v tom, že pracovnice se budou 

snažit vynalézt nový systém, protože za tím budou vidět finanční ohodnocení. 

A samy se budou více snažit, protože budou vědět, že pokud se na minutu 

zastaví jejich linka, jako by se na minutu zastavila celá výrobna.  

 Jako nejjednodušší řešení je samozřejmě zde najmout další pracovní sílu, která 

by zcela jistě tomuto místu pomohla a linka by se zastavovala mnohem méně. 

Vedení bude zcela jistě namítat, že by najmutí další pracovní síly bylo drahé. 

Bohužel nemám naměřené časy, jak dlouho linka každý den stojí, právě kvůli 

pracovišti s nálepkami. Kdybych tyto časy měl, mohl bych spočítat, do jaké 

míry by se vyplatilo najmout další pracovní sílu na toto pracoviště. Dle mého 

názoru by se to ale jistě vyplatilo, protože není výjimkou, že linka stála kvůli 

nálepkám i více jak 2 minuty. Musím upozornit, že pokud se linka zastaví, jako 

by stála celá výrobna. A doba, po kterou stojí linka kvůli tomuto pracovišti je 

značná, a proto bych přistoupil ke zvýšení počtu pracovních sil na pracovišti 

s nálepkami. Jak jsem již zmínil, nemůžu tuto skutečnost doložit čísly, ale dle 

mého názoru by se to mnohonásobně vyplatilo.  

V lakovně se linka zastavuje také i z jiných důvodů, než jen kvůli pracovišti s nálepkami. Ty 

důvody jsou:  

 Lakovací robot se nestihne během technické mezery nastavit na změnu barvy, či 

změnu dílu. Poté se musí vymýt trysky a robot manuálně spustit. Toto se ale nestává 

příliš často.   

 Jak je naznačeno na obrázku 8 (layout lakovny), konkrétně na pracovišti označené 

číslem 2, jsou dva pracovníci, kteří stříkají těžce přístupná místa, která by robot mohl 

nastříkat nedostatečně.  



 

51 

 

Při stříkání některých dílů mají tito pracovníci i přes jejich zvýšené úsilí problém 

stačit tempu linky a musejí občas linku pozastavit. Toto pozastavení je ale vždy jen na 

velmi krátkou dobu, která je nesrovnatelná například s dobou, kdy se nestihne nastavit 

lakovací robot. Nicméně četnost zastavení linky právě kvůli tomuto pracovišti je 

vysoká. Řešení v tomto případě je velmi obtížné, protože prostor pro toto pracoviště je 

těmito dvěma pracovníky vyčerpán a nová pracovní síla by se již na toto pracoviště 

nevešla. Jediné řešení, co mě napadá je motivace těchto zaměstnanců k většímu úsilí. 

Jakékoli další řešení by bylo zřejmě finančně natolik náročné, že by se tato investice 

nemusela stát výhodnou.  

 

Jako další úzké místo ve výrobně je chemická úpravna. Ta je za lakovnou poměrně 

v těsném závěsu. Zvýšit propustnost chemické úpravny je dle mého názoru obtížně 

proveditelné, protože by vždy šlo o snížení kvality výrobků a to je proti filosofii BF. Jednu 

možnost bych viděl v nákupu již chemicky upravených dílů. Ale nedovolím si napsat, do jaké 

míry by se to BF vyplatilo. Proto bych doporučil, krom posílení úzkého místa, kterým je 

momentálně pracoviště kde se montují středy kol, zvýšit pozornost na pracovišti, kde se 

lepí nálepky. Tam jsou hlavní rezervy lakovny. A dle mého by tuto situaci mohla vyřešit 

jedna pracovní síla navíc.  
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Resumé 

 Na stávající úzké místo navrhuji přemístit pracovníka z jiného pracoviště, které je 

nevytížené. Tím vznikne jistá synchronizace pracovišť, alespoň co se týče jejich výrobních 

kapacit. Toto řešení je zcela zdarma a zvýší produkci celé výrobny o 10%.  

Po odstranění tohoto úzkého místa nám logicky vznikne úzké místo další. Toto místo 

jsem přesně definoval, zkoumal a navrhl řešení. Těch jsem vypsal několik, nicméně se 

přikláním k verzi, navýšení pracovní síly o jednu pracovnici. To by mělo mít za následek 

navýšení výrobní kapacity o dalších cca 5%. Přesné číslo bohužel uvést nemohu.   

Po navýšení kapacit i tohoto úzkého místa se objeví úzké místo na pracovišti, kde se 

dá zvýšit propustnost jedině obrovskou investicí do dalšího zařízení. Proto zde svou práci 

ukončím. Celková mnou navrhovaná investice by činila zhruba 20 000 Kč/měsíčně a 

zvýšila by výrobnost celého BF o 15%.  
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Přílohy 

Příloha 1: Analýza přípravny – lakované díly.  

 



 

 

Příloha 2: Analýza přípravny – díly bez povrchové úpravy.

 



 

 

Příloha 3: Výpočet množství háků, které je zapotřebí pro nalakování „univerzálního kola“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro nalakování jednoho „univerzálního kola“ je zapotřebí 2,2924 háků. 

 

 

 

Díl 

Množství dílů  

na háku [Ks] 

Množství kol 

z 1 háku [Ks] 
Koeficient 

Množství 

háků na 

jedno 

kolo[Ks] 

Výsledná 

hodnota [Ks] 

Rám 1 1 1 1 1 

Vidlice 3 3 1 0,333 0,333 

Řidítka 3 3 1 0,333 0,333 

Blatníky 4 2 

0,6 

0,5 0,3 

Vzpěra 

blatníku 
20 10 0,1 

0,06 

Nosič přední 

s úchytem 
3 

 

0,1 0,333 0,0333 

Tyčky – nosič 

s úchytem 
3 

Nosič přední 

bez úchytu 
3 

Tyčky – nosič 

bez úchytu 
3 

Držák 3 

Nosič zadní 3 3 0,7 0,333 0,2331 

Σ     2,2924 

3 háky 

3 kola 



 

 

Příloha 4: Data z lakovny. 

 

Datum Projeté háky Projeté obsazené Projeté prázdné Vytíženost Délka směny 

Po 4.1.2010 1 329 764 565 57% 8 

Ut 5.1.2010 2 030 1 110 920 55% 11 

St 6.1.2010 1 233 699 534 57% 8 

Čt 7.1.2010 2 616 1 415 1201 54% 11 

Pá 8.1.2010 1 753 1 204 549 69% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 11.1.2010 1 435 1 048 387 73% 8 

Út 12.1.2010 2 139 1 425 714 67% 11 

St 13.1.2010 1 529 1 060 469 69% 8 

Čt 14.1.2010 2 029 1 401 628 69% 11 

Pá 15.1.2010 1 480 1 121 359 76% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 18.1.2009 1 771 1 281 490 72% 8 

Út 19.1.2009 1 817 1 256 561 69% 11 

St 20.1.2009 1 485 1 006 479 68% 8 

Čt 21.1.2009 1 511 955 556 63% 8 

Pá 22.1.2009 1 066 696 370 65% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 25.1.2010 1 596 370 1226 23% 8 

Út 26.1.2010 1 717 1 129 588 66% 10 

St 27.1.2010 1 469 1 039 430 71% 8 

Čt 28.1.2010 1 435 930 505 65% 8 

Pá 29.1.2010 1 288 876 412 68% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 1.2.2010 611 317 294 52% 8 

Út 2.2.2010 1 181 728 453 62% 11 

St 3.2.2010 1 916 1 355 561 71% 8 

Čt 4.2.2010 
     

Pá 5.2.2010 1 305 913 392 70% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 8.2.2010 1 363 941 422 69% 8 

Út 9.2.2010 1 986 1 422 564 72% 11 

St 10.2.2010 1 535 1 043 492 68% 8 

Čt 11.2.2010 2 241 1 484 757 66% 11 

Pá 12.2.2010 1 525 1 046 479 69% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 15.2.2010 1 467 1 009 458 69% 8 



 

 

Út 16.2.2010 2 146 1 542 604 72% 11 

St 17.2.2010 1 458 1 058 400 73% 8 

Čt 18.2.2010 1 988 1 503 485 76% 11 

Pá 19.2.2010 1 498 1 010 488 67% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 22.2.2010 1 512 1 015 497 67% 8 

Út 23.2.2010 1 819 1 202 617 66% 11 

St 24.2.2010 
     

Čt 25.2.2010 2 377 1 659 718 70% 11 

Pá 26.2.2010 1 587 1 275 312 80% 8 

So 27.2.2010 1 597 1 089 508 68% 8 

Ne 
      

Po 1.3.2010 1 631 1 203 428 74% 8 

Út 2.3.2010 2 512 1 799 713 72% 11 

St 3.3.2010 1 584 1 021 563 64% 8 

Čt 4.3.2010 1 919 1 378 541 72% 9 

Pá 5.3.2010 1 655 1 048 607 63% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 8.3.2010 1 575 1 080 495 69% 8 

Út 9.3.2010 2 272 1 501 771 66% 11 

St 10.3.2010 1 672 1 104 568 66% 8 

Čt 11.3.2010 2 435 1 903 532 78% 11 

Pá 12.3.2010 1 768 1 303 465 74% 8 

So 13.3.2010 1 792 1 346 446 75% 8 

Ne 
      

Po 15.2.2010 1 709 1 391 318 81% 8 

Út 16.2.2010 2 425 1 712 713 71% 11 

St 17.2.2010 1 621 1 237 384 76% 8 

Čt 18.2.2010 2 173 1 499 674 69% 11 

Pá 19.2.2010 1 604 1 116 488 70% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 22.3.2010 1 466 959 507 65% 8 

Út 23.3.2010 2 155 1 464 691 68% 11 

St 24.3.2010 1 649 1 104 545 67% 8 

Čt 25.3.2010 1 617 910 707 56% 11 

Pá 26.3.2010 1 698 1 070 628 63% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 29.3.2010 1 357 922 435 68% 8 

Út 30.3.2010 1 543 1 107 436 72% 8 

St 31.3.2010 1 493 1 085 408 73% 8 

Čt 1.4.2010 1 504 987 517 66% 8 

Pá 2.4.2010 1 350 900 450 67% 8 



 

 

So 
      

Ne 
      

Po Svátek 
     

Út 6.4.2010 1 999 1 269 730 63% 11 

St 7.4.2010 1 396 907 489 65% 8 

Čt 8.4.2010 2 281 1 575 706 69% 11 

Pá 9.4.2010 1 506 1 012 494 67% 8 

So 10.4.2010 1 635 1 032 603 63% 8 

Ne 
      

Po 12.4.2010 1 439 1 001 438 70% 8 

Út 13.4.2010 2 256 1 543 713 68% 11 

St 14.4.2010 1 651 992 659 60% 8 

Čt 15.4.2010 1 620 993 627 61% 8 

Pá 16.4.2010 1 436 955 481 67% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 19.4.2010 1 594 1 020 574 64% 8 

Út 20.4.2010 1 399 942 457 67% 8 

St 21.4.2010 1 438 1 085 353 75% 8 

Čt 22.4.2010 1 857 1 325 532 71% 10 

Pá 23.4.2010 1 581 1 078 503 68% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 26.4.2010 1 564 1 070 494 68% 8 

Út 27.4.2010 1 827 1 212 615 66% 8 

St 28.4.2010 1 508 1 062 446 70% 8 

Čt 29.4.2010 2 305 1 783 522 77% 11 

Pá 30.4.2010 1 620 1 263 357 78% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 3.5.2010 1 792 1 449 343 81% 8 

Út 4.5.2010 2 209 1 567 642 71% 11 

St 5.5.2010 1 631 1 145 486 70% 8 

Čt 6.5.2010 1 970 1 384 586 70% 11 

Pá 7.5.2010 1 385 1 075 310 78% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 10.5.2010 1 436 971 465 68% 8 

Út 11.5.2010 2 078 1 378 700 66% 11 

St 12.5.2010 1 339 1 007 332 75% 8 

Čt 13.5.2010 2 085 1 545 540 74% 11 

Pá 14.5.2010 1 580 1 206 374 76% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 17.5.2010 1 591 1 252 339 79% 8 

Út 18.5.2010 2 093 1 612 481 77% 11 



 

 

St 19.5.2010 1 526 1 039 487 68% 8 

Čt 20.5.2010 2 239 1 508 731 67% 11 

Pá 21.5.2010 1 500 1 029 471 69% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 24.5.2010 1 613 1 039 574 64% 8 

Út 25.5.2010 1 903 1 381 522 73% 11 

St 26.5.2010 1 528 1 022 506 67% 8 

Čt 27.5.2010 2 152 1 585 567 74% 11 

Pá 28.5.2010 1 530 1 106 424 72% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 31.5.2010 1 589 831 758 52% 8 

Út 1.6.2010 1 129 836 293 74% 6 

St 2.6.2010 1 445 1 134 311 78% 8 

Čt 3.6.2010 2 401 1 630 771 68% 11 

Pá 4.6.2010 1 694 1 308 386 77% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 7.6.2010 1 576 1 254 322 80% 8 

Út 8.6.2010 2 086 1 743 343 84% 11 

St 9.6.2010 1 483 981 502 66% 8 

Čt 10.6.2010 1 341 912 429 68% 8 

Pá 11.6.2010 
     

So 
      

Ne 
      

Po 14.6.2010 1 515 1 047 468 69% 8 

Út 15.6.2010 1 902 1 181 721 62% 11 

St 16.6.2010 1 468 1 007 461 69% 8 

Čt 17.6.2010 2 131 1 576 555 74% 11 

Pá 18.6.2010 1 398 1 024 374 73% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 21.6.2010 1 481 1 033 448 70% 8 

Út 22.6.2010 2 290 1 519 771 66% 11 

St 23.6.2010 1 467 1 035 432 71% 8 

Čt 24.6.2010 2 276 1 590 686 70% 11 

Pá 25.6.2010 1 658 1 208 450 73% 8 

So 26.6.2010 1 582 1 143 439 72% 8 

Ne 
      

Po 28.6.2010 1 523 973 550 64% 8 

Út 29.6.2010 2 117 1 491 626 70% 11 

St 30.6.2010 1 605 1 222 383 76% 8 

Čt 1.7.2010 2 107 1 432 675 68% 11 

Pá 2.7.2010 1 211 795 416 66% 8 

So 
      



 

 

Ne 
      

Po 
      

Út 
      

St 7.7.2010 1 503 1 027 476 68% 8 

Čt 8.7.2010 2 048 1 424 624 70% 11 

Pá 9.7.2010 1 578 1 014 564 64% 8 

So 10.7.2010 1 491 1 043 448 70% 8 

Ne 
      

Po 12.7.2010 1 457 906 551 62% 8 

Út 13.7.2010 1 527 992 535 65% 8 

St 
      

Čt 
      

Pá 
      

So 
      

Ne 
      

Po 
      

Út 
      

St 
      

Čt 2.9.2010 1 977 1 387 590 70% 11 

Pá 3.9.2010 1 636 1 155 481 71% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 6.9.2010 1 602 1 202 400 75% 8 

Út 7.9.2010 2 480 1 859 621 75% 11 

St 8.9.2010 1 728 1 335 393 77% 8 

Čt 9.9.2010 2 335 1 742 593 75% 11 

Pá 10.9.2010 1 475 1 058 417 72% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 13.9.2010 1 504 1 145 359 76% 8 

Út 14.9.2010 2 098 1 500 598 71% 11 

St 15.9.2010 1 279 873 406 68% 8 

Čt 16.9.2010 1 944 1 378 566 71% 11 

Pá 17.9.2010 1 481 1 047 434 71% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 20.9.2010 1 559 1 136 423 73% 8 

Út 21.9.2010 2 445 1 797 648 73% 11 

St 22.9.2010 1 744 1 197 547 69% 8 

Čt 23.9.2010 2 473 1 808 665 73% 11 

Pá 24.9.2010 1 664 1 245 419 75% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 27.9.2010 
     

Út 28.9.2010 
     

St 29.9.2010 2 645 1 677 968 63% 11 



 

 

Čt 30.9.2010 2 461 1 832 629 74% 11 

Pá 1.10.2010 1 663 1 047 616 63% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 4.10.2010 1 718 1 339 379 78% 8 

Út 5.10.2010 2 380 1 817 563 76% 11 

St 6.10.2010 1 564 1 216 348 78% 8 

Čt 7.10.2010 2 226 1 682 544 76% 11 

Pá 8.10.2010 1 472 995 477 68% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 11.10.2010 1 396 1 023 373 73% 8 

Út 12.10.2010 1 916 1 417 499 74% 11 

St 13.10.2010 1 376 980 396 71% 8 

Čt 14.10.2010 2 221 1 612 609 73% 11 

Pá 15.10.2010 1 453 1 095 358 75% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 18.10.2010 1 711 1 254 457 73% 8 

Út 19.10.2010 2 280 1 493 787 65% 11 

St 20.10.2010 1 615 1 145 470 71% 8 

Čt 21.10.2010 1 071 738 333 69% 6 

Pá 22.10.2010 1 489 1 093 396 73% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 25.10.2010 2 249 1 657 592 74% 11 

Út 26.10.2010 2 309 1 758 551 76% 11 

St 27.10.2010 1 477 1 090 387 74% 8 

Čt 28.10.2010 
     

Pá 29.10.2010 
     

So 
      

Ne 
      

Po 1.11.2010 1 119 742 377 66% 6 

Út 2.11.2010 2 348 1 754 594 75% 11 

St 3.11.2010 1 507 1 089 418 72% 8 

Čt 4.11.2010 2 312 1 741 571 75% 11 

Pá 5.11.2010 1 571 1 198 373 76% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 8.11.2010 1 592 1 180 412 74% 8 

Út 9.11.2010 2 419 1 813 606 75% 11 

St 10.11.2010 1 496 1 198 298 80% 8 

Čt 11.11.2010 2 273 1 763 510 78% 11 

Pá 12.11.2010 1 350 1 021 329 76% 7 

So 
      

Ne 
      



 

 

Po 15.11.2010 1 741 1 229 512 71% 8 

Út 16.11.2010 2 130 1 690 440 79% 11 

St 17.11.2010 
     

Čt 18.11.2010 2 149 1 710 439 80% 11 

Pá 19.11.2010 1 460 1 001 459 69% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 22.11.2010 1 558 1 117 441 72% 8 

Út 23.11.2010 2 158 1 670 488 77% 11 

St 24.11.2010 1 568 1 130 438 72% 8 

Čt 25.11.2010 2 220 1 611 609 73% 11 

Pá 26.11.2010 1 574 1 131 443 72% 8 

So 27.11.2010 1 484 1 078 406 73% 8 

Ne 
      

Po 29.11.2010 1 681 1 284 397 76% 8 

Út 30.11.2010 1 957 1 514 443 77% 10 

St 1.12.2010 1 524 1 172 352 77% 8 

Čt 2.12.2010 2 211 1 790 421 81% 11 

Pá 3.12.2010 1 513 1 291 222 85% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 6.12.2010 1 416 1 087 329 77% 8 

Út 7.12.2010 1 824 1 371 453 75% 11 

St 8.12.2010 1 494 1 211 283 81% 8 

Čt 9.12.2010 2 000 1 532 468 77% 11 

Pá 10.12.2010 1 400 936 464 67% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 13.12.2010 1 337 936 401 70% 8 

Út 14.12.2010 2 090 1 485 605 71% 11 

St 15.12.2010 1 520 1 080 440 71% 8 

Čt 16.12.2010 2 088 1 503 585 72% 11 

Pá 17.12.2010 1 385 1 070 315 77% 8 

So 
      

Ne 
      

Po 20.12.2010 1 589 1 146 443 72% 8 

Út 21.12.2010 2 117 1 536 581 73% 11 

St 22.12.2010 1 200 967 233 81% 6 

 
      

 

Prac.dnů Projeté háky Obsazené háky Volné háky Vytíženost Hodiny 

 

215 367 681 259 876 107805 70% 1904 

 

 


