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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se snaţí díky racionalizačním opatřením navrhnout řešení pro 

materiálový tok dopravy v podniku Pars nova a.s. Teoretická část tvoří bránu do 

logistiky spolu s jejím rozčleněním na logistiku vnitropodnikovou. Teoretická část je 

zakončena konkrétními racionalizačními metodami. V praktické části je představena 

firma Pars nova a.s. s následným rozdělením interní logistiky. Dále jsou zde uvedeny 

slabé stránky logistického systému s návrhy nápravných opatření. Závěr práce je 

věnován ekonomickému zhodnocení stavu před a po částečné racionalizaci.  

 

Klíčová slova: Vnitropodniková logistika, interní doprava, racionalizace, tok materiálu, 

průvodní dokumentace 

 

 

 

 

ABSTRACT 

  

This diploma thesis tries through rationalization measures suggestions for material flow 

of transportation in Pars nova a.s. Theoretical part is made by  the introduction to 

logistics tohether with it´s division to in-house logistics. Theoretical part ends with 

specific rationalization methods. Pars nova a.s. company and it´s division of internal 

logistics is introduced in practical part. There are also meantioned teak part sof logistics 

systém together with proposal for correctional measures. The conclusion is devoted on 

economical evaluation before and after rationalization. 

  

Key words: In-house logistics, internal transportation, rationalization, material flow, 

attendant documentation 
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1 Úvod 

 

 Tématem této práce je „Racionalizace práce a sledování materiálového toku interní 

dopravy.“ Proto jsou při řešení práce zjišťovány materiálové toky, informační vstupy a je zde 

prováděno pozorování a snímkování pracovních dní pracovníků vnitropodnikové dopravy i 

výroby v rámci efektivity logistického systému. Dalším sledovaným prvkem bude označení 

materiálu v průběhu výrobních procesů a rozbor tohoto označení.  

Tyto podněty budou zkoumány za účelem zjištění nedostatků, dopouštěných chyb a 

iracionality při rozvozu a pohybu materiálu. 

 Diplomová práce bude zpracována v podniku Pars nova a.s. se sídlem v Šumperku, 

který je zaměřen zejména na opravu a modernizaci kolejových vozidel. Tento podnik je od 

roku 2008 členem skupiny TRANSPORTATION akciové společnosti ŠKODA HOLDING. 

Se svými téměř 800 zaměstnanci se řadí mezi největší firmy v šumperském regionu.  

 Cílem práce je analyzovat současný stav materiálových toků, vytvořit plynulý tok 

vlastní výroby a repasovaných dílů, zkrátit doby dopravy materiálu ze skladů a ekonomicky 

vyhodnotit náklady a přínosy optimalizace. 

 Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je úvod do logistiky s návazností na 

vnitropodnikovou logistiku a následně dopravu. Dále jsou zde uvedeny metody, ze kterých 

autor čerpal při vytváření praktické části.  

 Praktická část je v úvodu zaměřena na představení společnosti a její historický vývoj. 

Následně je zde popsána situace se značením materiálu, který se vyskytuje ve výrobě spolu 

s návrhy na jejich změnu. Dále je zde probráno rozdělení zaměstnanců vnitropodnikové 

dopravy.  Závěr této části je věnován racionalizačním opatřením v rámci dopravy a reálným 

zavedením opatření s ekonomickým zhodnocením. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Logistika 

 

Existuje celá řada definic vztahujících se k pojmu logistika. Stručně lze říci, ţe se 

logistika zabývá pohybem zboţí a materiálů z místa vzniku do místa spotřeby a s tím 

souvisejícím materiálovým tokem.[1] 

Původ slova je v řečtině, jeho etymologickým základem je „logos“ čili rozum, smysl. 

Další zdroje uvádějí původ slova logistika z řeckého „logistikon“ coţ vyjadřuje důmysl, 

rozum. 

 

2.1.1 Historie 

 

První počátky o teoretickém a praktickém vyuţití logistiky se vyskytují v „Souhrnném 

příkladu vojenského umění, který napsal byzantský císař Leontos VI. (886-911) a do 

podvědomí se dostalo jako „Leontosovy vojenské instituty“ je účel logistiky popsán 

následovně: ,,Úkolem logistiky je sehnat prostředky na financování vojska, toto náleţitě 

vyzbrojit a rozčlenit, vybavit jej obrannými a útočnými prostředky, starat se včasně a 

dostatečně o jeho potřeby a přiměřeně připravovat kaţdý akt vojenského taţení. Coţ znamená 

propočítat prostor i čas, odhadnout správné území s ohledem na pohyby vojska a na odpor 

protivníka a pomocí těchto funkcí uspořádat a řídit pohyb vlastních bojových sil, tedy jedním 

slovem jimi disponovat. „[2] 

Důleţitým milníkem logistiky byl rok 1838, kdy Švýcar Antoine-Henry de Jomini ve 

svém díle Náčrt vojenského umění poloţil základy vojenské logistiky. Poprvé postavil 

logistiku do stejné roviny vedle taktiky a strategie.  Poloţil základy vojenské logistiky. 

Jominiho práce se po překladu do angličtiny stala standardní učebnicí pro americké 

důstojníky a v roce 1885 se logistika vyučovala na námořní škole v USA.   

2.1.2 Vznik civilní logistiky 

 

V 50. letech 20. století se v USA začala logistika transformovat z vojenské na civilní. 

Civilní logistika se začala zabývat zboţím, surovinami, polotovary a výrobky spolu 

s důleţitými daty a informacemi. Dalším podstatným rozdílem zaměření logistiky na sociální, 

technologické a ekonomické cíle oproti vojenským strategickým, taktickým a operativním 
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cílům. Náklady jsou ve vojenské logistice druhořadé, priority se zde kladou na co nejlepší 

podporu, oproti tomu u civilní logistiky se hledá optimální řešení mezi náklady a výkonností.  

Prvním pokusem o zaloţení všeobecné teorie logistiky se datuje k roku 1955, kdy 

Oskar Morgenstern vydal článek o rozšíření logistiky jako vědecké disciplíny.  Rozhodující 

myšlenkou bylo to, ţe logistika umoţňuje druhově, mnoţstevně prostorově a časově určené 

sdruţování fyzických statků tak, jak vyţaduje zahájení a realizace výrobních a obchodních 

procesů v podnicích. Přitom dochází k vzájemnému ovlivňování podmínek logistických 

výkonů a organizace hospodářství. [2] 

 

2.1.3 Vznik a vývoj podnikové logistiky 

 

Rozvoj podnikové logistiky je moţno rozdělit do pěti fází či období:  

Počáteční období, zhruba od roku 1950, je charakterizováno jako uplatňování dílčích 

realizací, vzájemně ne dosti provázaných. Logistické myšlení, praxe a technologie jsou v 

USA přibírány z válečné logistiky do civilní hospodářské sféry. Toto období je 

charakteristické změnami v chápání oběhových procesů, k nimţ dochází v důsledku pokroku 

ve vědě a technice. 

Druhé období, cca 1955 - 1970, je charakterizováno jako příprava a formování 

přesnější podnikově-ekonomické logistické teorie a praxe. Například konkrétní rozpracování 

komplexního chápání logistiky bylo nastartované v oblasti letecké dopravy, pro kterou 

vypracovala Harvardská univerzita v roce 1956 studii o racionálním řešení fyzické přepravy 

materiálu. V té době se objevuje pojem „total-cost“. V 50. letech vznikly podle Rosea 

významné podněty pro rozvoj logistiky: 

- vývoj vyuţití elektronického zpracování dat a matematické modelování; 

- expanze koncepcí a technik marketingu, zvýšení citlivosti na potřeby finálních 

zákazníků; 

- rozšíření prodejních trhů v národním a mezinárodním měřítku, čímţ se zvýšil význam 

distribuce výrobků; 

- interní tak nad logistické náklady a výdaje; 

- uplatnění systémové teorie a teorie řízení při plánování a projektování logistických 

systémů, podsystémů a konceptů; 

- intenzita konkurence, především zahraniční; 

- růst distribučních nákladů a uvědomění si jejich účinků na celkové náklady a zisky; 

- rozšiřování sortimentu výrobků (různé druhy, barvy, velikost) a nové výrobky; 
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- technologický rozvoj v dopravě a v balení; 

- výuka, výzkum a literatura o distribuci; 

Třetí období 1970 - 1985 , je charakterizováno úspěšným rozvojem americké logistiky 

V západní Evropě. Důraz je kladen zejména na fyzickou stránku objektů (suroviny, 

polotovary). Podpojmem logistika se rozumí „Physical Distribution Management“, 

uplatňovaný v anglosaské oblasti. Vlastní distribuční systémy byly řešením logistickým, 

velmi brzy se však ukázalo, ţe součástí musí být i systémy informační a zejména pak 

ekonomické pohledy na veškerou činnost. 

Ve čtvrtém období - 1985 - 1995 - se prosazuje systém integrované logistiky 

(Computer Integrated Logistics, CIL), která je stále efektivnější. Vychází z filozofie 

maximální moţné konkurenční výhody logistiky postavené na informačních tocích. 

Uspokojení potřeb a přání zákazníka při ekonomických pohledech na celkovou činnost firmy 

se klade na první místo. 

V posledním dosavadním, pátém období, od roku 1995 - se uplatňuje elektronika a 

internetové technologie, které umoţňují vytvoření velkých sítí i logistických partnerů -Supply 

Chain Net. Řídí je koordinační Supply Chain Management (SCM) tak, aby náklady a účinnost 

logistiky byly optimální (nikoli minimální). Paradigma „tlaku“ logistiky od dodavatelů ke 

konečným zákazníkům se mění na „tah“ logistiky od jednotlivých cílových zákazníků směrem 

dolů po proudu -  přes distributory dodavatelům a jejich subdodavatelů. [2] 

Tento vývoj lze shrnout do níţe uvedeného grafu 1. 

Komplexnost 

       Virtualita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  70. léta 80. léta 90. léta 2000 

Graf 1. Evoluce logistiky     Zdroj: vlastní zpracování na základě [2]  

Orientace na 

zákazníka 
Integ -

race Raciona
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2.1.4 Význam logistiky 

 

 Logistika je významná pro svoji podpůrnou funkci procesů, které potřebují určitým 

způsobem zásoby. Při svém vývoji měla zásadní vliv na rozvoj trţního hospodářství. Do 

logistiky začala vstupovat marketingová hlediska a postupně se přizpůsobila filozofii podpory 

prodeje výrobků a zejména konzumního zboţí. Logistika zajišťuje rychlé dodávky výrobků 

spotřebiteli tak, aby byly ve správný čas na správném místě. Další významnou vlastností je 

udrţování rovnováhy trhu správnými a včasnými dodávkami. Logistika umoţňuje sniţovat 

zásoby, coţ s sebou přináší úspory z vázání prostředků na kapitál, sníţení úvěrového krytí, 

nebo alokování těchto prostředků do jiných zdrojů. V posledních letech je patrný vývoj 

optimalizace logistiky na celý logistický řetězec, a to od dodavatele přes výrobce, aţ po 

zákazníka. 

2.1.5 Definice 

 

K logistice patří všechny činnosti, které plánují, řídí, provádějí nebo kontrolují prostorově-

časovou transformaci zboţí a s ní související transformace týkající se mnoţství a druhu zboţí, 

vlastností manipulace se zboţím a logistických determinantů zboţí. Jejich vzájemnou souhrou 

se má uvést do chodu tok objektu tak, aby bylo místo odeslání a místo příjmu spojeno co 

nejefektivněji. 

2.1.6 Funkce dopravy v logistice 

 

Doprava je lidská činnost, která slouţí k uspokojování potřeb přemisťování lidí a 

hmotných statků. To je její funkční poslání. Z hlediska přemisťování hmotných statků se 

jedná o tři fáze reproduktivního procesu: 

 Doprava ve sféře výroby – uspokojuje potřeby vyvolané technologií výroby, dělbou 

činností a kooperací a specializované výroby; 

 Doprava ve sféře oběhu – uspokojuje potřeby přemisťování nutné k realizaci 

ekonomického oběhu; 

 Doprava ve sféře spotřeby – uspokojuje potřeby přemisťování výrobků, které jiţ 

vstoupily do spotřeby.[1] 

Doprava vytváří nehmotný uţitečný efekt přemístění a přemístěním statků umoţňuje 

jejich spotřebu. Pokud nedojde ke spotřebě, vznikají náklady ve formě nákladů na výrobu při 

nespotřebování statku na přepraveném místě, nebo náklady na zbytečnou přepravu.  
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2.1.7 Funkce vnitropodnikové dopravy 

 

 Hlavním účelem vnitropodnikové dopravy je uspokojit přemísťovací potřeby výroby 

v jednotlivých fázích výroby, mezi těmito fázemi aţ k cílovému výrobku. Pro tuto přepravu 

vyuţívá speciálně přizpůsobených dopravních prostředků, přepravních obalů a dalších 

manipulačních zařízení, které usnadňují dopravu a manipulaci s materiálem. 

  

2.1.8 Prostředky usnadňující manipulaci 

 

Manipulační jednotky: 

 

Na jedno pouţití: 

- Plechovky 

- Kyblíky 

- Kartónové obaly 

 

Kolovací obaly: 

 

- Palety – U nás e pouţívají většinou standardizované dřevěné europaleta. Jedná se o 

přesně definovanou a normami spravovanou transportní paletu s mírami 

1200×800×144 mm. Takováto paleta musí být náleţitě označena. Další paletu mohou 

být plastové nebo dřevěné různých rozměrů. Palety mohou být vybaveny 

odnímatelnými bočnicemi, případně mohou nést speciální pevné nástavby umoţňující 

přepravu široké škály sortimentu. 

- Ukládací bedny – Pouţívají se k uloţení drobného materiálu. Pouţívá se stavba 

různých tvarů například rovné, zkosené, vkládací. 

- Ukládací koše – na rozdíl od ukládacích beden jsou jejich stěny perforované a mohou 

být pouţity například pro mytí součástek v myčce bez nutnosti jejich vyndání. 

- Speciální jednotky – Jde o zakázkově vyrobené manipulační jednotky, které splňují 

nároky na snadný převoz určených dílů. Mezi takové prostředky patří například 

mobilní boxy pro převoz drobného materiálu. 
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Dopravní vozíky 

 Bezmotorové 

o Bez zdvihu 

 Dvoukolové (jednokolové) Rudly 

 Plošinové 

 S korbou 

 Speciální 

 čtyřkolové (tříkolové) 

 plošinové 

 vlečné plošinové 

 speciální 

o Se zdvihem 

 Bezmotorovým 

 Nízkozdviţné 

 Trafero plošiny 

 Vysokozdviţné 

 Jeřábové 

 speciální 

 Motorovým 

 Vysokozdviţné 

 Jeřábové 

o Pojízdné plošiny 

 Motorové 

o Bez zdvihu 

 Tahače 

 Plošinové  

o Se zdvihem 

 Nízkozdviţné vidlicové 

 Nízkozdviţné plošinové 

 Nízkozdviţné portálové 

 Vysokozdviţné vidlicové 

 Vysokozdviţné plošinové 

 Vysokozdviţné portálové 

 Vysokozdviţné jeřábové 

 Přídavná zařízení 

o Pracovní doplňky 

o Ochranné příslušenství řidiče 

o Zařízení pro ochranu prostředí [3] 
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2.1.9 Institucionální členění logistiky 

 

Členit se dá logistika podle mnoha směru a měřítek. Jedním z rozdělení je členění dle 

institucí, které logistika zasahuje, viz obr. 1. Postupným rozkladem bych vám chtěl přiblíţit, 

z jaké logistiky vlastně vnitropodniková logistika vychází. 

 

Obrázek 1. Institucionální členění logistiky  Zdroj: Vlastní zpracování na základě [2] 

Makrologistika 

 

 Spadají sem na logistické činnosti potřebné k zajištění výroby a následné distribuci 

konečnému zákazníkovi. Spadají sem například dopravní sítě zboţové přepravy. 

Mikrologistika 

 

 Je zaměřena na logistické systémy v podnicích a organizacích. Tyto systémy jsou 

orientovány na činnosti uvnitř podniků, případně mezi v rámci více závodů jednoho podniku. 

Dále se dělí na logistiku průmyslovou, vnitropodnikovou a logistiku sluţeb. Její další členění 

na logistiku zdravotní, vojenskou, podnikovou a logistiku sluţeb.  
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Mezologistika 

 

 Pod tento pojem patří firmy zajišťující kooperační činnosti v rámci dvou firem nebo 

od firmy k zákazníkovi, kdy dochází k vyuţívání jak dopravních, tak i skladovacích sluţeb. 

 

Podniková logistika 

 

 Je zaměřena na hospodaření s materiálem, dopravu, volbu podnikatelského zázemí, 

balení, paletizaci, kontejnerizaci a vychystání zboţí. Dále se dělí na vnitropodnikovou a 

mezipodnikovou. 

 

Průmyslová logistika 

 

 Dále se rozkládá na vnitropodnikovou a mezipodnikovou logistiku.  

 

Vnitropodniková logistika 

 

 Zajišťuje pohyb materiálu v rámci firmy a poskytuje spojení mezi pořizovací a 

distribuční logistikou. Je u ní moţné pouţít speciálních dopravních prostředků pro 

zjednodušení manipulace s materiálem a speciálních přepravních obalů pro snazší průtok 

výrobními procesy.  Hlavním účelem je uspokojení potřeb výrobních procesů a to dodávkou 

materiálu ve správném mnoţství, ve správný čas na správné místo. 

 

2.2 Racionalizační metody a prvky v interní logistice 

 

V této kapitole se zaměřím na teoretické moţnosti zlepšení vnitropodnikové dopravy a 

logistiky. I přes zaměření práce na vnitropodnikovou dopravu a její racionalizace, je zde 

moţnost pouţití poznatků a informací z „velké“ logistiky. Níţe zde uvedu metody a prvky, 

které jsem na základě vlastního uváţení vybral pro jejich reálnou moţnost pouţití v praxi. 

 

2.2.1 Push a pull systémy řízení výroby 

 

Dodavatelské řetězce jsou často klasifikovány jako tlačné (push) nebo taţné (pull) systémy, 

viz obr. 2. V pull systému jsou hotové výrobky vyráběny pouze tehdy, kdyţ to zákazníci 
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vyţadují. Proto v zásadě nejsou potřebné ţádné zásoby. V systému push jsou produkce a 

rozhodnutí zaloţeny na prognózách. Jako výsledek, výroba předpokládá efektivní poptávku a 

zásoby jsou drţeny na skladech. Zda je push systém vhodnější neţ taţný, závisí na 

vlastnostech produktů a výrobním procesu. V některých případech můţe být pouţit smíšený 

přístup.[4] 

 

Obrázek 2. Push a pull princip     zdroj:Vlastní tvorba na základě [6] 

 

Tlačné systémy 

 

 Tyto push systémy se označují za tradiční a konvekční. Přínosem těchto systémů je 

výroba na sklad, která je řízena prognózou trhu. Pokud jsme tedy předem schopni odhadnout 

poptávku, můţeme být připraveni dodávat výrobky v okamţiku jejího vzniku. Nedostatkem 

těchto systému je závislost na prognózách a při jejich chybném stanovení mohou vznikat 

značné ztráty. Další nevýhodou takto stavěných procesů je špatná přizpůsobivost měnícím se 

podmínkám, případně chybějícím zdrojům.  
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Tažné systémy 

 

 Na rozdíl od předchozího systému se výrobky systémem neprotlačují, ale fungují na 

zásadě „přines“. V tomto systému je pracovník technologicky předcházejícího kroku 

zodpovědný za zajištění potřeby kroku následujícího. Výhodou pull systému je redukce 

mezioperačních zásob a zkrácení výrobního cyklu výroby. Nevyrábí se v dávkách ale 

průběţně. Tyto systémy se budují jako pruţné a při změně poţadavku se rychle přizpůsobí. 

 

 

2.2.2 Kanban 

 

Kanban je japonsky štítek nebo karta.  

Předpokladem činnosti systému řízení KANBAN je existence okruhu mezi 

odběratelským a dodavatelským stupněm ve výrobním procesu, viz obr. 3. 

Informačně – materiálový okruh vytváří objednávka (Kanban karta) dodaná dodavateli 

a následné vrácení objednávky spolu s materiálem odběrateli. 

Systém KANBAN vyuţívá signalizaci poklesu zásob pod stanovenou hladinu. Tato 

signalizace je pro předřazený výrobní stupeň pokynem k výrobě.[13] 

   

Obrázek 3. Schéma principu řízení vyuţívaného u klasického systému řízení KANBAN  

       zdroj:Vlastní tvorba na základě [13] 

 

2.2.3 JIT 

 

 Systém Jist-in-time (dále jen JIT) byl vyvinut v 50. a 60. letech v Japonsku, a to 

konkrétně automobilkou Toyota Motor Company.[12] Tento systém zajišťuje dodání 

správného materiálu ve správném mnoţství na správné místo a ve správný čas. Zároveň je 
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tento materiál vyráběn v nezbytném mnoţství, potřebné kvalitě a v nejpozději přípustných 

časech. Tímto dojde k eliminaci zbytečného skladování, čekání, udrţování zásob. Aby mohl 

být materiál takto dodán, musí být vyroben na poţadovaný čas nebo skladem. Výrobou na 

sklad se zvyšují náklady, ale sniţuje se riziko v případě nedodání materiálu.  

 

2.2.4 Provozní sklady 

 

 Jedná se o sklady hotových výrobků a jsou umístěny v blízkosti míst jejich spotřeby. 

Slouţí k vyrovnání krátkodobých výkyvů mezi výrobou a poptávkou. Z těchto skladů jsou 

expedovány výrobky v případě potřeby v co nejkratším termínu. Tyto sklady musí při 

přejímce materiálu kontrolovat kvantitu a kvalitu výrobku. Odhalení nedostatku na tomto 

stupni způsobí ztrátu, ale zdaleka ne takovou, kdyţ by byl výrobek předán v rámci JIT. 

 

2.2.5 Milkrun 

 

Tento termín pochází z Anglie, kde se pravidelně sváţelo mléko od jednotlivých 

sedláků například do mlékárny. Tento výraz lze volně přeloţit jako pravidelné okruţní 

zásobování. Ve výrobním podniku se samozřejmě nebude sváţet mléko, ale tento systém se 

dá vhodně přetransformovat pro jeho potřeby. Důleţitým prvkem je stanovení zastávek spolu 

s nejefektivnější trasou svozu. 

 

2.2.6 5S 

 

Metoda vytváření čistého a uklizeného pracoviště, které odkrývá ztráty a 

chyby.[5]Tato metoda jednoduchými postupy zavádí pořádek a čistotu na pracoviště.  

Popis 5S: 

1. Seiri – Rozděl – Kontrola pracoviště, zda se na něm nenachází nepotřebný materiál, 

nebo materiál v nadzásobě, dále stroje nebo nářadí, které nejsou potřebné k práci. 

2. Seiton – Setřiď – Označení pouţívaných pomůcek a materiálu. 

3. Seiso – Uspořádej – Uspořádání pomůcek a materiálu potřebného k výrobě a to 

takovou formou, aby jeho pouţití bylo snadné a co nejlépe dostupné. 
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4. Seiketsu – Standardizuj – Zdokumentování a vizualizace pracoviště. Snaha o neustálé 

zlepšováni. 

5. Shituke – Disciplína-Dodrţování zavedených postupů a čistoty. 

 

2.2.7 Kaizen v logistice 

 

Systém Kaizen má pět základních elementů: týmová práce, osobní disciplína, vysoká 

morálka, krouţky kvality a zlepšovací návrhy. Na rozdíl od 5S, kde se do centra pozornosti 

dostává prostor, je v Kaizenu nejdůleţitější činnost, jeţ se v něm odehrává. V praxi je systém 

aplikován tak, ţe skladníci, vedoucí směn a referenti zákaznického servisu mohou podávat 

zlepšovací návrhy k chodu logistického centra. Zaměstnanci mohou přinášet zlepšovací 

návrhy samostatně nebo spolupracovat. [14] 

Kaizen má být chápán jako změna k lepšímu. Nejde o ţádný byrokratický systém ani 

zlepšovatelské hnutí. Kaizen by měl být chápán jako filozofie ţivota, způsob myšlení 

s myšlenkou, ţe zítra musí být lépe neţ dnes.  

V kaizenu je důleţité upustit od tradičního pojetí, kdy se ve firmě vyskytují dvě 

skupiny lidí. A to ti, kteří přemýšlí a ti co vykonávají fyzickou práci. Kaizen se zakládá na 

tom, ţe lidé pouţívají svůj mozek stejně dobře jako svaly, tím se začne vyuţívat lidský 

potenciál, coţ s sebou můţe nést skvělé nápady.  

 

2.2.8 Poka – Yoke 

 

Koncepce Poka-Yoke existuje v různých formách jiţ od počátku hromadné výroby. 

Teprve japonský inţenýr Shigeo Shingo rozpracoval tuto myšlenku do nástroje dosahování 

nuly vadných a eventuálního eliminování kontrol jakosti. Metodám, které prosazoval, se dříve 

říkalo "blbuvzdorné". Shingo pochopil, ţe tato označení by mohlo řadu pracovníků odrazovat, 

a proto přišel s pojmem PokaYoke, coţ se běţně překládá jako "zabraňování chybám – 

mistake-proofing" nebo "zabezpečení proti selhání – fail-safing" (vyhnout se [yokeru] 

neúmyslným chybám [poka]). Poka -Yoke můţe převzetím opakovaných úkonů nebo kroků 

závisejících na pozornosti nebo paměti uvolnit pracovníkův čas a myšlení ke tvořivějším 

činnostem.[15] 
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3 Praktická část: 

3.1 Popis organizace 

 

 V této kapitole se zaměřím na popis firmy PARS NOVA a.s., která je od roku 2008 aţ 

do současnosti členem skupiny TRANSPORTATION společnosti ŠKODA HOLDING a.s.  

 

3.1.1 Historie společnosti 

 

Jiţ v roce 1884 byly v Šumperku vybudovány ve své době největší a nejlépe vybavené státní 

dílny na území Rakousko-Uherska. Se vzrůstající modernizací ţeleznic se jiţ před druhou 

světovou válkou uvaţovalo o rozšíření místního lokomotivního depa. Po válce bylo nutno se 

vyrovnat s jejími následky a s problematikou plynoucí z rozšířeného sortimentu 

lokomotivního a vozového parku. 

Samotná historie nynější firmy Pars nova a.s. v Šumperku se začala psát po II. světové válce, 

a to dne 8. 12. 1947, kdy byl poloţen základní kámen ke stavbě závodu na místě 22 ha 

pozemků bývalého statku Chiariho. Dne 1. 6. 1952 zde byl zahájen částečný provoz nových 

ČSD - Dílen. Roku 1960 tvořil šumperský podnik dva závody: Dílnu pro opravu vozidel 

Šumperk a Česká Třebová. V roce 1973 se změnil název podniku na ŢOS Šumperk. 

Dílna v Šumperku byla původně určena pro opravu kolejových motorových vozů. Brzy však 

byla tato zásada porušena a vytvořena zde jakási prototypová opravna, kde se opravovaly 

nejen motorové vozy, ale také lokotraktory všech druhů, elektrické lokomotivy prakticky 

všech řad a různá speciální vozidla pro údrţbu trolejí aj. Během prvních 15 let činnosti dílny 

bylo opraveno téměř 8.000 různých vozidel padesáti rozličných konstrukčních řad a typů.  

Roku 1993 se začala psát nová etapa v historii podniku, a to privatizací šumperských 

ţelezničních opraven a strojíren ČSD společností Pars DMN s.r.o. Šumperk. V tomto období 

bylo také vedením rozhodnuto o rozšíření činností firmy o opravy dalších řad ţelezničních 

vozidel a také tramvají. 

Od 1. srpna 2000 byla zaloţena akciová společnost s novým názvem Pars nova a.s. 

V březnu 2008 byla Pars nova a.s. začleněna do skupiny TRANSPORTATION akciové 

společnosti ŠKODA HOLDING. 

Dnes se můţe v České republice z nejvýznamnějších firem v oboru Pars nova a.s. pochlubit 

širokým sortimentem prováděných oprav a modernizací jak ţelezničních vozidel, tak i 

tramvají a od r. 2000 i trolejbusů, a to nejen pro zákazníky z ČR, ale také ze SR, Ukrajiny, 

Bosny a Hercegoviny a dalších evropských zemí. Firma s 800 zaměstnanci patří také mezi 

největší v regionu. Svými novinkami se firma Pars nova a.s. prezentuje kaţdý rok i na 
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některých významných veletrzích u nás i v zahraničí, kde rozhodně svými úspěšnými 

produkty dále šíří dobré jméno českého opravárenství.[17] 

3.1.2 Předmět podnikání 

 

Pars Nova a.s. se zabývá: 

 

Modernizací a rekonstrukcí železničních kolejových vozidel. 

 

Zde bych chtěl poukázat zejména na soupravu dvou vozů 814-914 s obchodním názvem 

"Regionova", která byla představena na veletrhu v roce 2005 na Mezinárodním strojírenském 

veletrhu v Brně. Tato souprava je tvořena řídícím a motorovým vozem, které jsou trvale 

spojeny přivrácenými čely. Jedná se o modernizaci vozů řady 810 a přípojného vozu řady 010 

z majetku ČD. Na řadu Regionova navazuje další souprava "Regionova Trio", jejíţ soupravu 

je tvoří dva motorové a jeden vloţený nízkopodlaţní vůz. I Regionova Trio vznikla 

modernizací vozů řady 810 a 010. 

Dalšími zde modernizovanými vozy jsou Řídící vozy 954 a 961. Řídící vozy představují 

inovaci v ţelezniční dopravě. Hlavní výhodou je urychlení obratu soupravy v koncové stanici, 

které sebou nese i úsporu na obsluhující personál.  

První zmiňovaný vůz vychází z vozu 053 z varianty vozu Postw. Tento vůz je určen pro 

střední vzdálenosti a rychlosti do 120km/h. Ve voze je kompletně nový interiér druhé třídy 

s rozšířeným prostorem pro přepravu objemnějších zavazadel včetně jízdních kol. Od 9. vozu 

se montuje i oddíl první třídy s 15 sedadly. U řídicího vozu 954 se společnosti Pars nova a.s. 

podařilo navázat na jiţ dříve modernizované motorové vozy řady 854 a to zejména unifikací 

čel vozů, pouţití řídicího systému Intelo nebo například instalace stejného uzavřeného 

vakuového systému WC Evac. 

Druhým zmiňovaným je řídicí vůz 961. jde o čtyřnápravový plně klimatizovaný řídicí vůz 2. 

třídy s rozšířeným prostorem pro zavazadla, který je určen rovněţ pro střední a delší 

vzdálenosti maximální provozní rychlostí 140 kilometrů za hodinu. Tento vůz vznikl 

přestavbou vozu Bdt  vyráběným ve Vagónce Studénka v polovině osmdesátých let. Na voze 

je nahrazena přední část laminátový čelem a skříně opatřena antikorozním a antivibrační 

nátěrem. Klimatizované stanoviště strojvedoucího vychází lokomotivy Škoda 109E a 

odpovídá svým  designem i vybavením současný normám. 
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Opravou kolejových vozidel 

 

V areálu se provádí opravy jak lehčích, tak i těţších násilných poškození. Obnova 

elektrických, vzduchových a topných rozvodů. Dále opravy interiérů, komponentů 

ţelezničních vozidel, náhrady zastaralých komponentů.  

 

Výrobou, modernizací a opravou tramvají 

 

Pars Nova nabízí modernizaci a výrobu tramvají. Výrobu skříní tramvajových vozidel a 

opravy tramvají po násilném poškození. V současné době se výroba ani modernizace 

neprovádí.  

Opravou agregátů a výrobou náhradních dílů 

 

Poslední z nabízených činností jsou opravy agregátů a komponentů spalovacích motorů a 

převodovek, elektrických točivých strojů a ostatních agregátů a komponentů. Například to 

jsou trakční motory a dynama, alternátory, elektromotory pomocných pohonů spalovacích 

motorů, hydromatických převodovek, automatických převodovek, ţelezničních dvojkolí, 

vzduchové armatury, kompresory, chladiče a topné články. Dále pak výroba náhradních dílů v 

licenci SKV s.r.o. A to dílů pro tramvaje, lokomotivy, diesel elektrické lokomotivy, 

mechanické díly pojezdu vozu 843 a náhradní díly podle vlastní dokumentace. Mezi další 

vyráběný sortiment patří výroba hřídelí převodovek a rotorů trakčních motorů, cívek rotorů 

trakčních motorů a trakčních dynam, těsnění různých tvarů, plastových nosičů alkalických 

baterií všech typů na míru a výrobu dalších dílů dle konkrétních poţadavků. 

3.1.3 Certifikáty 

 

Certifikát ISO 9001 TÜV SÜD Czech o zavedení a uţívání systému zaručujícím kvalitu v 

oboru Opravy a modernizace kolejových vozidel, opravy jednotlivých agregátů a částí, výroba 

náhradních dílů, vydaný pod registračním číslem 01.925.666 v Praze dne 17. 6. 2010. 

Certifikáty opravňující k opravám dráţních vozidel provozovaných na území České a 

Slovenské republiky (elektrických a motorových lokomotiv, elektrických dopravních 

jednotek, motorových, montáţních a osobních vozů, tramvají a trolejbusů) a dráţních vozidel 

německých drah. 

Certifikát ISO 14001 TÜV SÜD Czech o zavedení a pouţívání ekologicky orientovaného 

řízení, systému environmentálního managementu, vydaný pod číslem 00.437.2012 s platností 

do 14.5.2012potvrzuje skutečnost, ţe veškeré činnosti v areálu Pars nova a.s. jsou řízeny a 

prováděny v souladu s ochranou ţivotního prostředí. [14] 
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3.1.4 Organizační struktura 

 

Společnost se člení na 10 odborných úseků 

 úsek generálního ředitele 

 úsek řízení kvality 

 obchodní úsek 

 technický úsek 

 finanční úsek 

 personální úsek 

 výrobní úsek 

 úsek nákupu 

 úsek realizace 

 úsek servisu 
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3.2 Logistika v Pars nova a.s. 

 

V této kapitole bych se chtěl zaměřit na pracovníky a útvary, kteří mají co dočinění s 

materiálem v rámci interní logistiky. Tento tok jsem schematický zpracoval do tabulky, kde 

jsem uvedl vztahy mezi pracovišti, viz Obr. 4.  

 

Obrázek 4. Schematické rozdělení současného stavu toku informací a materiálu. Zdroj: 

Vlastní tvorba 

 Ze schématu je patrné, ţe doprava zajišťuje převoz veškerého materiálového toku a 

kromě něj je i telekomunikačně propojena s valnou většinou útvarů. 
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3.2.1 Popis činností pracovníků a výrobních celků 

 

Technolog výroby - rozepisuje materiál na dané projekty (vozy). Zajišťuje seznam 

materiálu, který se má dodat na vůz přes informační systém. Tento 

seznam dále zpracovává výrobní dispečer. 

Výrobní dispečer  -  objednává materiál z interních skladů, případně zadává do výroby 

vlastní výrobu. Koordinaci toku materiálu, který má přijít na dané 

přidělené pracoviště, projednává s mistrem. 

Mistr - Koordinuje dodávky materiálu s dispečerem výroby. Zajišťuje 

provedení demontáţe repasovaných dílů i označení spolu s četařem 

pracoviště, operativně rozděluje práci. 

Četař pracoviště  - Zajišťuje přejímku materiálu, vyplňuje průvodky repasovaných dílů. 

Dotazy na nedodaný materiál – zda byl vydán poţadavek, nebo není 

skladem. 

Doprava - Pod pojmem doprava si lze představit vysokozdviţné vozíky, 

elektrické vozíky a přesuvny. Tyto dopravní prostředky zajišťují rozvoz 

nového materiálu, případně vlastní výroby ze skladů na pracoviště. Dále 

pak rozvoz materiálu z pracovišť, kde byla dokončena vlastní výroba na 

pracoviště montáţe. A rozvoz repasovaného materiálu od demontáţe, 

přes procesy repase aţ po montáţ. Pod pojem doprava je moţné zařadit 

vedoucího provozního dispečera a provozního dispečera, kteří mají na 

starost koordinaci posunů na přesuvnách a funkci dohledu.  

Sklady   - Soubor skladů rozmístěných po areálu firmy.  

Výrobní sklad  - Sklad umístěný u výrobní haly slouţící potřebám výroby.  

Vlastní výroba - Výroba dílů, které se vyrábějí ve vlastní reţii. Poţadavkový list na 

výrobek – Průvodka vlastní výroby. Při výrobě, projde výrobek 

několika procesy zpracování, neţ se z něj stane poţadovaný produkt. 

Mezi výrobními operacemi zajišťuje pohyb rozpracované výroby 

doprava. 

Proces vlastní výroby - Chronologický sled operací vlastní výroby aţ po konečný produkt. 

Proces repase  - Chronologický sled operací, při které dochází ke kontrole a opravě jiţ 

pouţívaných dílů. 
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3.2.2 Sklady 

 

 Z analýzy výdejek ze skladů, ve které jsem se zaměřil na ty nejvíce vyuţívané 

z hlediska přepraveného objemu hodnot na deset skladů vedených v systému, které se 

vyskytují na čtyřech fyzických místech.  

- Centrální sklad – Skladuje se zde nový materiál od externích dodavatelů 

- Sklad vlastní výroby – Zde je uloţen materiál, který se vyrábí ve společnosti. 

Tyto dva sklady jsou umístěny v blízkosti výrobní haly, kam se vyváţí valná většina 

sortimentu.  

- Sklad olejů a barev – V tomto skladu jsou uloţeny zejména barvy, maziva, skla a lino. 

- Sklad hutního materiálu – Zde je dováţen a uloţen veškerý hutní materiál. 

 

Výdej materiálu ze skladů. 

 

 Výdej ze skladu probíhá na základě výdejky ze skladu. Tato výdejka nemůţe být 

vystavena na materiál, který není v systému skladem, čili lze vystavit pouze na fyzicky 

dostupný skladový materiál. Výrobní dispečer zadá poţadavek na výdej materiálu na základě 

seznamů od technologie. Od poţadavku výrobního dispečera mají sklady na vydání materiálu 

dva pracovní dny, na které navazují dva dny pro dopravu.  

Je tedy potřeba objednat materiál 4 dny předem nebo dodání materiálu operativně řídit 

poţadavkem na dopravu. Tato doba je vzhledem k faktu, ţe se jedná o vnitropodnikovou 

dopravu nepřípustná.  
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Reakční doba skladů 

 

U seznamu pohybu materiálu pro rok 2011 jsem se zaměřil na reakční dobu skladů, 

viz obr. 5. Tedy na dobu od vystavení poţadavku výrobním dispečerem, případně 

technologem do vytištění poţadavku skladníkem. Skutečná doba přichystání materiálu pro 

dopravu, není ze systému zjistitelná, stejně tak jak datum dodání na pracoviště.  

 

Graf 2. Analýza dodávek materiálu      Zdroj: Vlastní tvorba 

Jak je z grafu patrné, 92,59% výdejek ze skladů, bylo vytištěno tentýţ, nebo 

následující den, takţe mohly být fyziky vychystány pro dopravu. Zbývajících 7,31% nemohlo 

být včas připraveno pro dopravu.  

Pro zjištění těchto dat jsem pouţil funkci NETWORKSDAY 

(=NETWORKDAYS(ZAČÁTEK;KONEC;SVÁTKY)). Pro ZAČÁTEK jsem pouţil datum 

vystavení poţadavku, tedy kdy technolog výroby zaţádal o vydání materiálu, pro KONEC 

jsem pouţil datum potvrzení, toto datum je shodné s datem tisku skladové průvodky. Pro 

správný výpočet bylo ještě nutné zadat SVÁTKY, které jsem dohledal dle pracovního 

kalendáře za rok 2011 a přidal jsem sem navíc celozávodní dovolenou.   

Veškeré zde uvedené procentní vyjádření se vztahují k pohybu skladového materiálu 

řízeného přes interní informační systém za rok 2011, tento datový výstup mi byl poskytnut 

v excelové tabulce, kterou jsem zpracovával podle kontingenčních tabulek, filtrů a vzorců.  
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3.3 Rozdělení vnitropodnikové dopravy 

 

Rozvoz materiálu po společnosti je zajišťují dva vysokozdviţné vozíky o nosnosti 2,5 

a 5 tun. Dále je pohyb materiálu realizován za pomocí sedmi elektrických vozíků. Pohyb 

kolejových vozidel a vozíků je zajištěn za pomocí dvou přesuven a dvou posunovacích 

lokomotiv. 

 

3.3.1 Přesuvny: 

 

V areálu firmy se nacházejí dvě přesuvny, které slouţí k posunu kolejových vozidel 

mezi příslušnými kolejemi.  

První, vnitřní přesuvna pro ţelezniční kolejová vozidla se nachází uvnitř haly. 

Maximální přípustná nosnost činí 90 000 kg, délka mostu je 26m a délka pojezdové dráhy 

měří 137,5 m. 

Druhá, vnější přesuvna je umístěna venku. Maximální přípustná provozní hmotnost je 

135 000 kg, délka mostu činí 24m a pojezdová dráha měří 136 metrů.  

Přesuvna- je technologické zařízení pro přesun nebo převáţení ţelezničních 

kolejových vozidel, jejich částí nebo jiných kolejových vozidel o stejném rozchodu, 

pojíţděcích po samostatné dráze opatřené kolejí. Je poháněna elektrickými motory a je řízena 

z místa řidiče. Podle typu se jedná o koleje zapuštěné - jejich kolej se nachází na úrovni 

technologické nebo vlečkové koleje. 
1
 

Přesuvny jsou dále vybaveny vrátkem (strojním navijákem), který usnadňuje nataţení 

těţkých kolejových vozidel na přesuvnu, případně roztaţení kolejového vozidla s následným 

dotlačením na kolej.  

 

Obsluha přesuven: 

 

- Řidič přesuvny - zaměstnanec Pars nova a. s., který je oprávněn k řízení a vlastní 

oprávnění - tzv. průkaz řidiče posuvny 

- Četař popřípadě vedoucí posunu - organizuje a řídí práci všech zaměstnanců na přesuvně. 

                                                

1 P30 interní dokument 
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- Obsluha přesuvny - zaměstnanci zúčastnění na pomocných pracích souvisejících s prací 

přesuvny a řídící se pokyny četaře popř. vedoucího posunu.
2
 

Rozmístění pracovníků. 

 

Na vnitřní přesuvně jsou na jedné směně přítomni 3 pracovníci a práce zde probíhá na 

dvě směny. Na dopolední směně je práce rozdělována operativně provozním dispečerem, 

který předává pokyny k posunu vysílačkou. Na odpolední směnu chodí také 3 pracovníci, ale 

práci, kterou musí vykonat, mají napsanou na papíře. Úkoly jsou zde zadávány jednoduchými 

příkazy, co se kam má přesunout. Některé poţadavky jsou plánovány i na konkrétní čas, který 

je nutné dodrţet. Plán vytváří provozní dispečer ke konci směny na poţadavky mistrů.  

Na vnější přesuvně jsou přítomni dva pracovníci. Na přesun kolejových vozidel mají 

moţnost pouţít lokotraktor. Příkazy jsou přidělovány stejným způsobem jako u vnitřní 

přesuvny.  

 

3.3.2 Elektrické vozíky a desty 

 

Pro pohyb volně uloţeného, drobného a nepaletizovaného materiálu jsou určeny 

elektrické akumulační vozíky. Na obrázku je jednokabinová jednotka přizpůsobena pro 

převoz dlouhých trubek a profilů, viz obr. 5. 

 

Obrázek 5. Akumulační vozík Zdroj: Vlastní tvorba 

Technické parametry: 

Nosnost 2t 

Plocha 1,2 x 2 m 

Maximální rychlost 20 km/h 

 

                                                

2 P30 interní dokument 
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Rozmístění pracovníků 

 

 Současné rozdělení těchto vozíků je na základě příslušnosti k výrobním střediskům. 

Kaţdý vozík tedy obsluhuje kompletně svoje přidělené pracoviště. Zajišťuje dopravu 

materiálu ze skladů, pohyb repasovaných dílů v celém procesu repase od odvozu 

demontovaného dílu, přes převoz mezi pracovišti repase, aţ po dovoz repasovaného dílu, dále 

má na starost pohyb rozpracované vlastní výroby od vzniku, aţ po dodávku na sklad nebo 

pracoviště. 

Desty zajišťují pohyb materiálu umístěného na paletách, vyváţení bočnic vozů, vývoz 

a návoz falešných podvozků, vývoz a návoz dvojkolí a monobloků. Dále zajišťují svoz 

odpadů v objemných kontejnerech.  

Celkový počet elektrických vozíků je 7, které doplňují dvě desty o nosnostech 2,5 a5 

tun.  

 

 

3.4 Identifikace materiálu 

 

Vzhledem k existenci ISO 9001 v podniku musí být součásti, materiál nebo výrobky 

během procesu identifikovatelné a sledovatelné aby bylo zabráněno jejich záměně.  

Identifikační způsoby zavedené ve společnosti. 

 

3.4.1 Výdejka ze skladu 

 

Tento dokument provází materiál, který je dodáván ze skladů v areálu.  

Jedná se o dokument o velikosti A4, který se ze skladu vydává spolu s materiálem a to 

ve třech kopiích. První kopie zůstává ve skladě, druhá zůstává řidiči elektrického případně 

vysokozdviţného vozíku a třetí se zakládá do evidence přímo na pracovišti.  

 Vytvoření výdejky znamená automatický odpis materiálu přímo na koketní středisko a 

projekt. Tímto evidence výdejek v systému končí. Chybí zde datum, případně čas dodání na 

pracoviště. Tyto údaje jsou zaznamenány přímo na pracovišti, na které byl materiál dodán a v 

kartotéce řidičů elektrických vozíků.  
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3.4.2 Průvodka výrobní zakázky 

 

Tento dokument slouţí jako podnět k výrobě určitého dílu nebo součástky. 

Na průvodce je uvedeno:  

- Jedinečný kód vyráběné zakázky 

- Název vyráběné zakázky 

- Číslo výkresu 

- Poţadované mnoţství 

- Poţadované datu dodání 

- Sklad nebo pracoviště kam se má materiál dodat  

- JKPOV
3
 výsledného dílu nebo součásti 

Dále je na průvodce rozepsán pouţitý materiál a postup výroby. V postupu výroby 

jsou chronologicky seřazený operace, které se mají provést. Kaţdá operace mát stanoveno 

počáteční datům kdy má být operace zahájena, výrobní středisko které danou operaci bude 

provádět. Dále pak časový harmonogram pro přípravu, operaci a celkový čas v minutách. U 

kaţdé operace je uveden deník, ze kterého se bude potřebný čas čerpat, identifikační znaky 

zaměstnance a datum kdy operaci provedl. Tyto průvodky jsou vedeny v systému  Microsoft 

Dynamics AX pod kódem začínajícím VV a výše zmíněný postup je na nich pevně definován.  

                                                

3Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků 



26 

 

3.4.3 Průvodka repasovaných dílů 

 

Jde o interní dokument, který podléhá pracovnímu pokynu P6-30. Vzhled průvodky 

můţete vidět na obrázku 6. Hlavním účelem tohoto pokynu je stanovit pravidla pro interní 

logistiku opravovaných dílů a pravidla pro řízené uţívání výrobního skladu.  

 

 

Obrázek 6. Průvodka repasovaných dílů - přední a zadní strana - náhled   Zdroj P6-30 

Průvodka repasovaných dílů doprovází kaţdý díl ve výrobě, který je 

demontován z vozu a je určen k repasi. Musí být viditelně a pevně umístěn na kaţdém obalu 

uloţeného a přepravovaného dílu. Je na ní vypsána:  
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Horní část vyplňuje výroba a obsahuje: 

 Číslo střediska, které vypsalo průvodku 

 přesná identifikace vozu, ze kterého byl díl demontován 

 název demontovaného dílu, sestavy 

 číslo odpovídajícího výkresu, pokud existuje a index změny 

 poţadovaná barva pro lakovnu 

 počet kusů v koši 

 sled operací, které na dílu mají proběhnout 

 jméno nebo osobní číslo u pracovníka provádějící danou činnost na dílu, případně 

razítko pracovníka 

 poznámku k procesu, upřesnění, upozornění 

 Jméno nebo osobní razítko vystavovatele a datum vystavení 

Spodní část pro sklad vyplňuje skladník ve výrobním skladě a obsahuje: 

 Opis údajů číslo střediska, číslo vozu, název dílu 

 Datum přijetí na sklad a vydání ze skladu 

 identifikační znaky přijímacího a vydávajícího skladníka 

 souřadnice místa uloţení 

Pokud se jedná o opravu, která vybočuje z běţného procesu z důvodu vykonání 

vícepráce, tak vyplňuje se i druhá strana průvodky. Tuto stranu vyplňuje mistr pracoviště, 

případně určený četař a to dle seznamu víceprací definovaným technologem v programu 

Microsoft Dynamics AX. 

 

3.5 Měření efektivity logistiky 

 

Efektivitu logistických procesů jsem měřil na základě snímku pracovního dne na 

pracovišti montáţe vozu 363, kdy probíhalo nastrojení vozu. Při tomto snímkování jsem se 

zaměřil vţdy na jednoho zaměstnance. Při snímku dne jsem se zaměřil na všechny činnosti a 

hlavně na čekání na materiál a díly. Toto pracoviště bylo vybráno jako vzorek pro základ 

hypotézy. 
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3.5.1 Výsledky měření 

 

Celkem jsem provedl 3 měření, jejichţ výsledky jsem zpracoval do tabulek, viz tab. 1, 

2, 3.  

Vysvětlivky k jednotlivým datům: 

- Jiná práce – práce, kterou pracovník vykonával při pomoci druhému, nebo nutnost 

vykonání jiné práce, neţ na jakou byl přidělen. 

- Montáţ – Činnosti související s přidělenou prací 

- Kontrola – kontrola své práce po dokončení nebo v průběhu 

- Oběd 

- Čekání – čekání na materiál, hledáni nedodaného materiálu 

- Pauza – krátký odpočinek po namáhavé činnosti 

- Úklid – uloţení pomůcek a pracovních nástrojů a rychlé zametení 

- Diskuze 

1. Měření probíhalo 16. 11. 2011 

Tabulka 1. Výstup snímku pracovního dne – montáţ 363 – 1. 

Typ činnosti Symbol Pracovní doba 

Jiná práce J 0:48:35 

Montáž M 5:37:12 

Kontrola K 0:24:45 

Oběd O 0:36:14 

Čekání Č 0:33:58 

Pauza P 0:07:47 

Úklid U 0:07:17 

Diskuze D 0:12:14 

Celkem   8:28:02 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě snímku pracovního dne 

2. Měření probíhalo 17. 11. 2011 

Tabulka 2. Výstup snímku pracovního dne – montáţ 363 – 2. 

Typ činnosti Symbol Pracovní doba 

Jiná práce J 0:32:26 

Montáž M 6:08:52 

Kontrola K 0:13:46 

Oběd O 0:29:16 

Čekání Č 0:51:58 

Pauza P 0:06:44 

Úklid U 0:05:55 

Diskuze D 0:02:50 

Celkem   8:31:47 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě snímku pracovního dne 
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3. Měření probíhalo 18. 11. 2011 

Tabulka 3. Výstup snímku pracovního dne – montáţ 363 – 3. 

Typ činnosti Symbol Pracovní doba 

Jiná práce J 0:57:45 

Montáž M 5:48:47 

Kontrola K 0:24:47 

Oběd O 0:31:14 

Čekání Č 0:31:12 

Pauza P 0:08:27 

Úklid U 0:04:26 

Diskuze D 0:03:12 

Celkem   8:29:50 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě snímku pracovního dne 

 

3.5.2 Analýza měření 

 

Vzhledem k měření efektivity logistiky jsem se zaměřil na čas čekání. Tyto časy za 3 

dny byly celkem 1:57:08. Čistá pracovní doba činí 8 hodin denně. Ztráty na čekání jsou ve 

výši8,13% z čistého pracovního času. Výpočet: 

                  
           

                  
              (1) 

Roční fond normohodin byl v rámci řešení této práce stanoven na 900 000 hodin ročně 

s náklady na jednu normohodinu ve výši 360 Kč.  

Předpokládané roční náklady na čekání jsou ve výši 26 341 200 Kč. Výpočet: 

                                                                     

                                (2) 

 

 

3.6 Slabé stránky vnitropodnikové dopravy 

 

Abych zjistil slabé stránky, zaměřil jsem se na snímkování vnitřní přesuvny a 

pozorování řidičů akumulačních vozíků. V rámci těchto sledování jsem se dále zaměřil na 

průvodní dokumentaci a její nedostatky. 
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3.6.1 Měření práce na přesuvně 

 

U obou přesuven jsem se zaměřil na obsluhující zaměstnance a to zejména jejich 

vytíţení. Náplní práce zaměstnanců je obsluha posuvny, přesuny materiálu na kolejových 

vozících a kolejových vozů. Vzhledem k této náplni práce, kdy obsluha vykonává zadané 

úkoly týmově, jsem se zaměřil na sledování práce tohoto celku. Jako metodu sledování jsem 

pouţil normovací formulář pro snímkování práce.  

Měření číslo jedna a dvě probíhalo na vnitřní přesuvně. Z důvodu, ţe zaměstnanci 

přítomni na této posuvně, vykonávají při standardním pracovním dni, pouze ty činnosti 

spojené s prací dané posuvny, měřil jsem je jako celek.  

1. měření 7. 12. 2011 

Probíhalo na vnitřní posuvně, kdy na pracovišti byly přítomni dva pracovníci, řidič 

přesuvny a četař. Oproti běţnému uspořádání chyběl na pracovišti jeden zaměstnanec. 

2. měření 8. 12. 2011 

Probíhalo opět na vnitřní přesuvně, při tomto měření byly přítomni všichni 

zaměstnanci - řidič, četař a pracovník obsluhy. 

3. měření 18. 12. 2011 

Probíhalo na vnější přesuvně, kdy byl přítomen jeden pracovník. Přesuny zajišťoval 

sám, nebo za pomoci pracovníků z posunovací lokomotivy, která zajišťuje rozvoz po areálu.  

 

Výsledky měření. 

 

Výsledky jsem zpracoval do tabulek 4, 5, 6.   

Vysvětlivky k jednotlivým datům: 

- Práce na přesuvně zahrnuje přesuny kolejových vozidel a kolejových vozíků 

s materiálem. Dále posunovací čas přesuvny po vlastních kolejích.  

- Za neproduktivní čas jsem označil dobu, po kterou nebyla přidělena ţádná práce. V této 

době pracovníci seděli na přesuvně a nevykonávali ţádnou činnost. Případně uhýbali 

s přesuvnou, aby se doprava mohla dostat k tryskači.  

- Vynucené přestávky. Tento pojem pod sebou zahrnuje překáţky ve vykonávání činností, 

za kterou nemůţe obsluhující personál. Jedná se zejména o čekání na přijetí vozu z jiného 

místa v areálu, nebo překáţku na trati přesuvny. 
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1. Měření 

Tabulka 4 Výstup snímku pracovního dne – Posuvna – 1. 

Typ činnosti Symbol Pracovní doba 

Práce na přesuvně P 4:36:00 

Neproduktivní čas N 2:26:00 

Oběd O 0:30:00 

Vynucené přestávky V 0:28:00 

Celkem   8:00:00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě snímku pracovního dne 

2. Měření 

Tabulka 5 Výstup snímku pracovního dne – Posuvna – 2. 

Typ činnosti Symbol Pracovní doba 

Práce na přesuvně P 3:37:00 

Neproduktivní čas N 3:28:00 

Oběd O 0:31:00 

Vynucené přestávky V 0:24:00 

Celkem   8:00:00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě snímku pracovního dne 

 

3. Měření 

Tabulka 6 Výstup snímku pracovního dne – Posuvna vnější – 1. 

Typ činnosti Symbol Pracovní doba 

Práce na přesuvně P 5:03:00 

Neproduktivní čas N 0:52:00 

Oběd O 0:34:00 

Vynucené přestávky V 1:31:00* 

Celkem   8:00:00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě snímku pracovního dne 

* 68 minut zabralo tankování a údrţba posunovacího traktoru. 

 

 Výsledkem těchto měření bylo zjištění silné neproduktivity přesuven a tím pádem 

jejich zaměstnanců.  

  

3.6.2 Sledování akumulačních vozíků 

 

Měření vytíţenosti práce těchto zaměstnanců jsem prakticky nepotřeboval snímkovací 

formulář. Řidiči jezdili vyjma pauzy na oběd od začátku do konce směny. Jejich pohyb byl 

řízen poţadavky na dodávky materiálu z přidělených pracovišť.  Příkazy dostávali telefonem 



32 

 

od četařů, mistrů pracovišť a od provozních dispečerů. Měření a snímkování tohoto toku by 

nemělo ţádnou vypovídací hodnotu. Pohyb vozíků byl nahodilý a moţnost opakování 

v budoucnu, nebo souvislosti se sledovanými dny téměř neexistuje.  

 

Schematické rozdělení akumulačních vozíků 

 

Schematicky jsem zpracoval současné rozdělení vozíků, viz obr. 7. Kaţdá barva 

znamená jednu oblast působení jednoho vysokozdviţného vozíků. Místo označené jako 

manipulační místo pro více pracovišť je takové místo, které zajišťuje výrobu nebo zpracování 

materiálu a dílů pro více pracovišť. Tedy toto místo je sdílené více dopravci. Místa pro 

konkrétní pracoviště obsluhuje pouze přidělený dopravce. Do podpůrných činností patří: 

svařovna, nůţky, váha, lis, CNC plazma, defektoskopie. Výrobní sklad má na starost vedoucí 

četař akumulačních vozíků spolu s modrým pracovištěm. 

 

 

Obrázek 7. Současné rozdělení akumulačních vozíků a manipulačních míst Zdroj: 

Vlastní tvorba s pouţitím mapy výrobní haly. 
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3.6.3 Souhrn nedostatků 

 

V této kapitole shrnu všechny zjištěné nedostatky spolu. Nejdříve se zaměřím na 

nedostatky v rámci dokumentace, které doprovází díl při jeho výrobě. Dále proberu 

problematiku přesuny a nakonec se podívám na akumulační vozíky. 

Nápravná opatření, která zamezí těmto nedostatkům, bude věnována následující 

kapitola. 

3.6.3.1 Problémy průvodní dokumentace 

 

Průvodka výrobní zakázky 

 

Do systému je moţné zadávat průběţně činnosti, které byly v rámci předepsaného 

procesu provedeny. Přihlášení na zakázku probíhá na základě osmimístného kódu. Do 

zapisovaných činností je moţné vloţit libovolný text. Vyplňování tohoto průběţného postupu 

funguje pouze na oddělení lakovny, kde jsou vykonané činnosti zaznamenány. Jiný záznam se 

při namátkové kontrole neprojevil. V ideálním případě, by mělo být v systému zaznamenáno:  

 - Kdo díl poţaduje (technolog) 

 - Kdy a kdo poţádal o jeho výrobu (výrobní dispečer) 

 - Datum dokončení jednotlivých činností (mistři) 

 -  Datum odepsání hotového dílu na sklad – projekt. 

Dalším problémem je, ţe neexistují pro veškerou vlastní výrobu. Výrobek je evidován 

v systému pod názvem PK. Pod tímto označením je uloţen výrobní postup. Výrobou tohoto 

materiálu zajišťují výrobních dispečeři na základě předlohy, případně výkresu. Tento materiál 

následně odnáší přímo pracovníci dispečinku na pracoviště výroby, pro které je díl určen, 

nebo je chybně označen průvodkou repasovaných dílů, která je určena výhradně pro díly 

určené k repasi.  

 

Průvodka repasovaných dílů 

 

 Problémy s těmito průvodkami patří k nejrozsáhlejším. Ve firmě byly zavedeny 

začátkem roku 2011, kdy byli proškoleni mistři jednotlivých úseků na jejich vyplňování. 
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- Pokud se průvodka ztratí, případně dojde k jejímu znehodnocení, nelze ji zpětně nijak 

dohledat a u dílu bez identifikace se těţce dohledává, o jaký díl se jedná a na jaký vůz 

patří. 

- Průvodky vyplňují četaři pracovišť- neúplné vyplnění průvodek, názvy dílu 

slangovými výrazy, poţadovaný barva „šedá“ (ve skutečnosti 5 odstínů), většinou není 

vyplněno číslo a index výkresu, často chybí datum a podpis.  

- Jde o oboustranný dokument, tudíţ nelze všechny údaje vyčíst na první pohled a na 

druhou stranu se zapomíná. Takţe se repasovaný díl po příchodu na pracoviště vrací 

do procesu opravy. Jelikoţ je tento díl dopraven na pracoviště, v době blízké montáţi, 

je velké riziko, ţe se tato chyba projeví na pozdrţení výroby.  

- Nulová evidence v systému. 

- Evidence těchto průvodek je zavedena pouze při přijmutí na sklad a je vedena v 

krabici téměř bez řazení. Eviduje se spodní ústřiţek, který při dodání na sklad vyplní 

hlavní řidič elektrických vozíků, který má sklad dočasně na starost a zaloţí do 

pořadače, který koresponduje s umístěním materiálu na skladě. Po odebrání ze skladu 

se napíše kdo, a kdy materiál převzal.  

3.6.3.2 Nevytíženost zaměstnanců vnitřní přesuvny 

 

Zaměstnanci na ranní směně vnitřního přesunu jsou značně nevytíţeni. Z měření 

vyplynulo, ţe téměř 3 hodiny denně z osmihodinové směny byli tito zaměstnanci nečinní a 

posedávali na přesuvně.  

3.6.3.3 Neorganizovanost akumulačních vozíků 

 

Termíny pro převoz materiálu po firmě jsou mezioperačně stanoveny na dva dny. Tato 

doba na převáţku materiálu je značná, avšak dochází i k jejímu nedodrţování, které je 

způsobeno zejména neefektivní organizací práce, kdy v záplavě poţadavků a delegaci úkolů 

dalším pracovníkům dojde k zapomenutí na daný poţadavek a tím, ţe kaţdý vozíčkář musí 

obsluhovat kromě svého pracoviště aţ 35 dalších manipulačních míst, kde se můţe vyskytovat 

materiál potřebný na daný projekt, který je potřeba přepravit. Mezi tyto místa patří sklady, 

pracoviště zajišťující vlastní výrobu a pracoviště provádějící repasi demontovaných dílů. 

Kaţdý z řidičů přepravních vozíků se soustředil pouze na „svůj“ materiál a ostatní jej 

nezajímal. 
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3.7 Nápravná opatření 

 

3.7.1 Návrhy na zlepšení průvodní dokumentace 

3.7.1.1 Průvodky výrobní zakázky 

 

 Tento propracovaný dokument, který je zaveden v systému a je schopen nést důleţité 

podklady k analýzám průběhu vlastní výroby, je znehodnocován mistry úseků, kteří neevidují 

fyzický pohyb materiálu s časy dokončení. Je důleţité dbát na vyplňování poţadovaných 

údajů do systému. Pokud je tato evidence moţná v lakovně, je moţná i na jiných výrobních 

místech. 

 Řešením problému chybějících průvodek výrobní zakázky v systému spočívá v jejich 

postupném doplňování těchto průvodek do systému a vytváření JKPOV
4
 na nově vzniklé 

výrobky.  

 

3.7.1.2 Návrh na zlepšení Průvodek repasovaných dílů 

 

Nový vzhled průvodky repasovaných dílů 

 

Zde je nový návrh průvodky, viz obr. 8. U průvodky byly zachovány stejné rozměry 

jako u předchozí. Hlavním rozdílem oproti předchozí průvodce repasovaných dílů je přesunutí 

veškerých informací týkající se poţadovaných prací, na přední stranu. Další změnou je 

přidání nového řádku pod kaţdou operaci s názvem „Poţadované místo dodání“, které určuje, 

kam se má po dokončení operace materiál převést. Bude zde vyplněn kód místa určeného pro 

nakládku a vykládku materiálu. Blíţe se těmto kódům věnuji v kapitole Kódové označení 

místa. 

                                                

4jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků 
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Obrázek 8. Nová průvodka repasovaných dílů  Zdroj: Vlastní tvorba za pouţití 

původní průvodky 

Vypisování průvodek 

 

Aby byly průvodky vypsány se všemi náleţitostmi a správně, je důleţité, aby je 

vyplňovala osoba, která má znalosti veškerých vyplňovaných údajů. Tyto údaje zná technolog 

výroby, proto navrhuji, aby vytvořil seznam demontovaných dílů, u kterých budou vyplněny 

tyto údaje.  

- Název dílu dle technické dokumentace 
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- Číslo výkresu 

- Index výkresu 

- Barva 

Na zadní stranu průvodky navrhuji umístit výřez z výkresu, případně fotografii, která 

bude vyobrazovat demontovaný díl.  

Tímto krokem bude zajištěna jasná identifikace demontovaného dílu spolu s přesně 

udanou barvou pro potřeby lakovny. Fotografie, případně výřez z výkresu zabrání záměně 

dílů na stanovištích, kde se zpracovává více dílů současně. Zadní strana bude obsahovat 

vyobrazení dílu a případně poznámku k vykonání „jiné“ činnosti.  Protoţe se z vozů 

demontují totoţné díly určené k repasi, bude moţné tento seznam pouţít i na další vozy. 

V případě změn je nutné sjednat aktualizaci tohoto seznamu podle nových poţadavků.  

 

Evidence průvodek 

 

Jelikoţ se průvodky nijak neevidují a to jak vlastní výroby tak i repasovaných dílů 

Navrhuji zavést fyzickou evidenci těchto průvodek na pracovišti a řadit je dle vozů ke kterým 

patřily. Tato evidence je dle mého názoru velmi důleţitá. Pokud se při kontrole kvality, 

případně při testování objeví nějaká závada, či nedostatek, dá se dohledat viník. Tyto 

informace jsou důleţité jak z hlediska statistického, tak případného postihu. 

 

3.7.2 Návrh na zlepšení stavu na vnitřní přesuvně 

 

 Vzhledem k časté neproduktivitě zaměstnanců na vnitřní přesuvně, které bylo 

doloţeno snímkem pracovního dne a o kterém jsem se dále přesvědčil při pobytu ve firmě, 

jsem se začal zabývat moţnostmi jejich nápravy.  

 Nejdříve jsem se zaměřil na funkce přesuvny, které musí být zachovány. Po 

prokonzultování problematiky s vedoucím provozním dispečerem jsme stanovili tyto body. 

- Rychlý reakční a operační čas 

- Bezpečnost lidí pohybujících se v dráze přesuvny 

- Dodrţování hygienických limitů při manipulaci s břemeny 

Po stanovení těchto zásad odpadla moţnost sníţení stavu personálu přesuvny. Jelikoţ 

při sníţeném počtu zaměstnanců na přesuvně by bylo dodrţování výše zmíněných bodů 

diskutabilní.  
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Dále jsem se tedy zabýval hledáním vhodné činnosti, která by vyplnila neproduktivní 

čas. Vzhledem k faktu, ţe přesuvna musí být neustále připravena k přesunu a navíc musí 

v případě potřeby uvolnit cestu dopravním vozíkům. Zaměřil jsem na přilehá pracoviště, kde 

jsem začal hledat činnosti, které by mohly být okamţitě přerušeny, a na které by se dalo opět 

navázat.  

S přihlédnutím k okolnostem se jeví jako ideální moţnost úklid dráhy přesuvny. 

Protoţe je její plocha téměř 3600m
2
 navrhuji v případě čekání na přidělení práce zametat 

tento prostor.  

Vzhledem, ke skutečnosti, ţe tento prostor má na starost úklidová firma HPF CLEAN 

s.r.o., převedením této činnosti na obsluhující personál přesuvny dojde ke sníţení nákladů na 

úklid a vyplnění neproduktivního času zaměstnanců přesuvny.  

 

3.7.3 Návrh reorganizace dopravních vozíků 

 

Z provedeného sledování, které odhalilo neefektivitu provozu vozíků, analýzy pohybu 

materiálů ze skladů, dále po prozkoumání tras, kterými dopravní vozíky jezdí a výčtu 

pracovišť které musí vnitropodniková doprava obstarat.  Rozhodl jsem se nezlepšovat 

současný stav, ale navrhnout nové rozdělení, které bude na rozdíl od předchozího, kdy byl 

pohyb řízen poţadavky na materiál, řízeno podle jednotlivých druhů materiálu a míst jejich 

vzniku. 

Rozdělil jsem tedy tyto umístění do třech skupin, pro které budou platit rozdílné trasy i 

pracovní postupy. 

 

Tok skladového materiálu 

 

Pod sklady navrhuji převést 3 dopravní vozíky a jeden vysokozdviţný vozík, které 

budou spadat pod vedoucího logistiky, který má na starost i sklady. Tímto krokem se bude 

veškerý materiál ze skladů převáţet přes tyto zaměstnance. Protoţe je téměř 77% procent 

z celkového počtu přepraveného skladového materiálu dodáváno z hlavního skladu a skladu 

vlastní výroby, navrhuji pro tyto dva sklady přiřadit dva dopravní vozíky. Zbývající dopravní 

vozík bude obsluhovat hutní sklad a sklad olejů a barev. Vysokozdviţný vozík bude 

obsluhovat hlavní a vedlejší sklad v případě potřeby odvozu materiálu vyţadující přepravu 

destou, z hutního skladu bude vyváţet větší balení plechů a ze skladu barev a olejů dvojkolí, 

monobloky, nápravy, paletový materiál, dřevo a sudové balení olejů a ředidel.  
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Tok repasovaných dílů 

 

Další rozdělení navrhuji, z důvodu zajištění průběţné a plynulé repase dílů, aby byly 

odvezeny na místo, které následuje na průvodce. Zde bych přiřadil dva pracovníky, kteří 

zůstanou pod úsekem výroby.  Tito pracovníci budou jezdit ve stanovených trasách a 

zajišťovat odvoz a návoz repasovaných dílů od pracoviště, kde se díl určený k repasi 

demontuje, přes pracoviště provádějící repasi těchto dílů aţ po předání materiálu zpět na 

pracoviště nebo výrobní sklad.  

Svoz materiálu z pracovišť, kde byl díl demontován, bude řízen na objednávku. 

Následující tok bude probíhat automaticky, kdy budou pracovníci postupně projíţdět mezi 

pracovišti repase a přesouvat materiál dál v technologickém sledu, který bude vyznačen na 

průvodce repasovaných dílů.  

 Seznam pracovišť se vzájemnými vzdálenostmi, kde bude probíhat automatický svoz 

repasovaných dílů. 

 Proces repase pod sebou zahrnuje tyto pracoviště. V případě více práce postup repase 

sestavován technologem výroby a do výčtu pracovišť mohou přibýt další. Poţadavky na 

postup vícepráce se vyskytují ve výjimečných situacích a repase tohoto dílu bude řešena 

operativně. Díl bude na toto pracoviště automaticky dopraven na základě průvodky, a kdy po 

dokončení práce na mimořádném pracovišti bude vydán poţadavek na odvoz. 

  Ze sledování průvodek vlastní výroby, které jsem průběţně sledoval na pracovištích 

s největším vznikem, tedy pracovišť kde probíhá demontáţ vozu. Sledováno bylo celkem 154 

průvodek vlastní výroby, viz tab. 7.  

Proces repase Počet poţadavků 

Hydromat 132 

Tryskač 97 

Lakovna 82 

Defektoskopie 

Měření 

31 

Svářeč 37 

Zámečník 26 

Tabulka 7. Výsledky sledování průvodek Zdroj: Vlastní tvorba 

 Defektoskopii a měření jsem počítal jako celek vzhledem k jednotnému umístění. 

 Vzhledem k naměřeným datům navrhuji vytvořit dvě trasy.  

První trasa bude: hydromat →tryskač → lakovna → cílové pracoviště nebo výrobní sklad 
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Druhá trasa bude: hydromat →tryskač → lakovna → svářeč → zámečník →defektroskopie a 

měření → cílové pracoviště nebo výrobní sklad 

 Před začátkem pracovní doby a 11. hodiny bude probíhat svoz materiálu z pracovišť, 

na kterých demontáţí vznikají díly k repasi. Tyto pracoviště se vyskytují v hlavní hale na 

kolejích 16a, 8, 13,16, 17, 19, 23 a 26, dále na pracovištích opravy motorů a převodovek.  

 

Tok vlastní výroby 

 

Posledním materiálovým tokem je tok vlastní výroby. Tento tok budou zajišťovat 

zbývající dva zaměstnanci a to od prvního pracoviště, kde se výrobek začne vytvářet, přes 

pohyb rozpracované výroby, aţ na sklad vlastní výroby, případně konkrétní pracoviště. Dovoz 

materiálu pro výrobu je dodáván ze skladů, proto jej budou zajišťovat pracovníci skladů.  

Pohyb vozíků zajišťující pohyb materiálu vlastní výroby bude řízen automaticky, kdy 

budou pracovníci jezdit v předem vyznačených trasách po pracovištích obstarávající vlastní 

výrobu.  

 Seznam pracovišť, mezi kterými bude probíhat převoz rozpracovaných dílů aţ po 

jejich dokončení materiálu.  

1. Řezárna 

2. Kovárna, Klempírna 

3. Nůţky, ohraňovací lis 

4. Obrobna, CNC soustruhy 

5. Stolárna 

6. Lakovna 

 Vysokozdviţný vozík bude zajišťovat svoz objemného a paletizovaného materiálu 

v rámci výroby na objednávku a svoz dopadů v kontejnerech.  

Pro fungování těchto změn a hladkého průběhu jsou zapotřebí další kroky. 

 

3.7.4 Návrh úpravy pracovišť pro plynulý tok materiálu 

 

 Pro fungování materiálového toku je zapotřebí upravit nákladové a výkladové plochy 

u pracovišť tak, aby byla zajištěna jejich snadná dostupnost a jasná identifikace. Dále počet 

těchto míst redukovat a zajistit dodávku drobného materiálu, který se dá uloţit na pracovišti 

před začátkem práce na dalším voze. 
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Na kaţdém pracovišti, na které je dováţen nebo odváţen materiál stanovit 

manipulační místo, případně vytvořit toto místo sdílené pro více pracovišť. Kaţdé takové 

místo musí být individuálně řešeno dle materiálových potřeb pracoviště a toku výroby.  

 

Nová manipulační místa 

 

 Redukci svozových míst jsem probral s vedoucími středisek a mistry úseků. Tato nově 

vzniklá místa budou splňovat podmínky pro snadnou dostupnost a dovedou materiálově 

pokrýt potřeby pracoviště, viz obr. 9.  Současný návrh počítá se 38 místy v hlavní hale a třemi 

místy pro řezárnu, kovárnu a klempírnu.  

 

Obrázek 9. Schematické rozdělení nových manipulačních míst. 
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Požadavky na nové manipulační místo 

 

- Snadná dostupnost manipulační technikou – přepravním nebo vysokozdviţným 

vozíkem. 

- Dovezený materiál na toto místo bude v co nejkratším termínu přemístěn na místo pro 

něj určené. Není zde moţné skladovat materiál.  

- Materiál čekající na odvoz musí být náleţitě označen.  

- Svoz bude probíhat automaticky. 

- Úprava míst pro snadnou manipulaci.  

 

Kódové označení místa. 

 

Kaţdé manipulační místo bude mít svůj kód, který bude jedinečný, a ze kterého půjde 

snadno odvodit, o jaké umístění se jedná. Je tedy důleţité, aby se tyto kódy odvíjely od 

aktuálního značení provozoven. Kódy budou uváděny i na průvodkách repasovaných dílů, 

proto musí být co nejkratší, ale ne na úkor vypovídající hodnoty. 

U kolejí ve vnitřní hale je toto označení jednoduché, zde jsou koleje značeny Kxx 

případně KxxA, kdy xx je nahrazeno číslem koleje a „A“ značí protilehlou kolej. Proto jsem 

zde navrhl označení Kxx případně KxxA doplněnou o indexy Š, B, které označují stranu, od 

které se má materiál naváţet a je určena dle zaţitého rozdělení na stranu od Šumperka nebo 

od Bludova, které odpovídá zeměpisné orientaci. Pokud index chybí, je svozové místo 

umístěno uprostřed koleje.  

Pracoviště, které jsou v hlavní hale lze dále dělit na dvě části dle interního značení a to 

na Halu 1 a Halu 2. V hale 1, kde se také vyskytuje přesuvna, jsou pracoviště umístěna v 

přístavcích označena interním kódem umístění a pracoviště vyskytující se na kolejích. Zde 

navrhuji označení H1 Pxx kde „x“ značí číslo přístavku v interním značení a u pracovišť 

umístěných na kolejích navrhuji označení shodné se značením kolejí. Mimo kolej stojí pouze 

tryskací box, který je jediný ve firmě, proto bude dostačující TR. BOX. Pracoviště na hale 2 

jsou označena pouze názvy, i kdyţ se tyto názvy neopakují, psaní zkratek názvu pracovišť by 

mohlo být zavádějící. A to zejména proto, ţe se zde vyskytuje mnoho pracovišť na malé 

ploše, dojde zde k vytvoření sdílených manipulačních míst pro více pracovišť. Proto v rámci 

haly 2 navrhuji pouţít číselné označení těchto míst a pro snazší orientaci umístit rozcestník na 

hlavní dopravní trasu.  
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Poslední pracoviště jsou umístěna mimo hlavní halu. Tyto pracoviště mohou být 

označeny zkratkou. Problém je zde pouze u elektrohaly, kde bude potřeba vybudovat více 

míst pro návoz a odvoz materiálu, avšak tyto místa jsou zeměpisně orientována na Šumperk a 

Bludov, proto navrhuji přidání indexů B a Š.  

Z míst, kam se můţe ještě materiál, a díly převáţet jsou sklady, které nesou interní 

označení dvojčíslím, kterým bych tyto místa označoval dále a výrobní sklad, pro který 

navrhuji zkratku VS. 

Příklady označení je uveden v tabulce 8.: 

 

Umístění pracoviště Kód 

Kolej 19 strana od Šumperka K19 Š 

Hala II výroba náprav H2 3. 

Hala I malý hydromat K24a Š 

Hala i příprava dílů 814,914 – Elektrikáři H1 P05 

Tabulka 8. Kódové označení kolejí 

 

Vizualizace manipulačních míst 

 

Dalším důleţitým krokem při budování těchto míst je jejich označení a vzhled. Tato 

místa se musí lišit od jiných jiţ zavedených ploch. Navrhuji toto místo označit výraznou 

reflexní barvou, vzhledem k internímu barevnému značení se jeví jako vhodné barvy: zelená 

nebo oranţová viz obr. 11. 

 

Obrázek 11 Reflexní barvy    Zdroj:
5
 

                                                

5http://www.colorzeman.cz/reflexni-barvy 
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Dále pak označit toto místo tabulí na které bude velkým a čitelným písmem kód 

manipulačního místa a doplňující informace jako zodpovědná osoba a pracoviště, případně 

seznam pracovišť pod které toto místo spadá. 

 

Správa manipulačních míst 

 

Aby tyto svozová místa řádně fungovali, musí u nich fungovat kontrola. Pro kaţdé 

takové místo tedy bude přidělen pracovník, který bude dohlíţet, aby na daném místě: 

- Nebyl skladován materiál 

- Nebyly neoznačené díly 

- Byl udrţován pořádek 

Pracovníci dopravy by v případě neshody, chybějícího označení, případně jiného 

problému by tohoto pracovníka kontaktovali a ten by pak sjednal nápravu.  

Dále je zde nutné určit pracovníky, kteří budou mít na starost přejímku dovezeného 

materiálu. Je důleţité, aby se tito pracovníci vyskytovali na pracovišti po celou pracovní 

dobu, případně aby se zde vyskytoval jeho zástupce. Není přípustné, aby se čekalo na 

kompetentního pracovníka a tím se brzdila doprava.  

 

3.7.5 Snížení zásob na pracovišti 

 

 Aby se na pracovišti vyskytoval pouze potřebný materiál, je ve firmě postupně 

zaváděn systém 5S, tento systém zde zajistí, ţe je pracoviště přehledně a uspořádáno, je čisté 

a kaţdá věc má své místo. Tímto je zajištěno, ţe se na pracovišti dá skladovat drobný 

materiál, která je určen k pozdější výrobě.  

Pro tento materiál se ve firmě začínají pouţívat mobilní boxy, které jsou přizpůsobeny 

přepravě pomocí¨vysokozdviţného vozíku, jeřábem nebo po vlastních kolečkách. Těmito box 

je tedy zajišťována veškerá dodávka drobného materiálu, který je při objednání dispečerem 

skladem.  

Horší je to s uloţením velkých celků, které nejsou moţné umístit do regálu, skříně a 

tak podobně. Mezi tyto celky patří například transformátory, čela vozů, rozvodné skříně. U 

tohoto objemného materiálu bude vhodné zavést vnitropodnikové just-in-time, kdy by se tyto 

součásti dodávaly v čas, kdy budou potřeba. Toto objednávání bude koordinovat mistr úseku 

s výrobním dispečerem, který vytvoří objednávku na určitý den a hodinu, samozřejmě 
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s časovým předstihem, aby mohly sklady tomuto poţadavku v čas vyhovět. Dle nových 

provozních nařízení tedy standardně dva dny předem (jeden den na zpracování objednávky 

skladem a 24 hodin doprava), nebo v případě nutnosti i dříve s nutností operativního řízení 

dodávky materiálu.   

Další materiál, který se hromadí na pracovišti, je materiál, který přichází do firmy jako 

zkompletovaný celek sloţený z více dílů. Při dodávce na pracoviště se tento materiál 

spotřebovává aţ 9 pracovních dní. Jedná se zejména o plechové trubky pro vedení vzduchu a 

vody. Tento materiál navrhuji převést do výrobního skladu, ze kterého se bude vydávat pouze 

potřebná sestava pro konkrétní den, případně dva dny. 

 

3.7.6 Výrobní sklad 

 

 V létě 2011 byl ve firmě postaven přístavek slouţící pro výrobní účely. Jedná se o 

sklad s kapacitou 190 paletových míst. Sklad měl dle původního záměru slouţit k uchovávání 

repasovaných dílu a skladování objemných dílů vlastní výroby do doby jejich potřeby na 

pracovišti. Dále pak k uloţení náhradních dílů pro servisní úkony.  Účel skladu, pro který byl 

postaven, není od začátku výroby dodrţován. Hlavní příčinou je, ţe chod skladu zajišťuje 

četař akumulačních a vysokozdviţných vozíků, který zajišťuje přepravu materiálu pro výrobu 

a o tento sklad se staral pouze částečně. Kvůli nevyuţití tohoto skladu pro výrobu, byla jeho 

část poskytnuta skladům. 

 

Návrh na využití výrobního skladu 

 

 Prvním krokem je najmout skladníka, který bude spravovat tento sklad po celou 

pracovní dobu a bude zajišťovat příjem, výdej a evidenci materiálu. Pro evidenci je nutné 

sklad vybavit výpočetní technikou. Tímto by se tento sklad stal přístupným i pro ostatní 

pracovníky dopravy, ne jen ty, kteří měli přístup a bylo by moţné v rámci plynulé přepravy 

repasovaných dílů a objemných dílů vlastní výroby je sem průběţně naváţet a vyváţet.  

Dalším přínosem vzniku tohoto nového pracovního místa by bylo zajištění dodávek 

materiálu v potřebném mnoţství u kompletovaných celků, které se spotřebovávají více dní.  

Vzhledem k faktu, ţe se ve výrobním skladě vyskytuje i nový materiál, je důleţité 

zajistit nové rozvrţení skladovacích ploch a zodpovědností za uloţený materiál.  
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Materiál je v tomto skladě ukládán v koších, které je moţné přepravovat 

vysokozdviţným vozíkem, nebo na akumulačním vozíku, z něhoţ je sloţení materiálu 

zajištěno jeřábem.  

 Pro odvoz materiálu z tohoto skladu navrhuji vyuţít destu z výroby pro materiál na 

paletách a v koších a svoz zbylého materiálu vyuţít řidiče skladů.  

 

3.8 Realizace nového rozdělení vnitropodnikové dopravy 

 

 Na základě mého návrhu na přesun tří řidičů akumulačních vozíků a jednoho řidiče 

vysokozdviţného vozíku s nosností 5t pod sklady a vedoucího logistiky, se tento přesun 

uskutečnil. Toto rozdělení jsem konzultoval s vedoucím logistiky a vedoucím výrobním 

dispečerem. Na základě tohoto rozdělení musely být provedeny změny v rozdělení řidičů 

zajišťující dopravu pro výrobní střediska a vznik nových ustanovení, aby materiálový tok ve 

výrobě nebyl ohroţen. Protoţe řidičům ve výrobě odpadla dováţka zboţí ze skladů, mohou 

nyní zajišťovat rozvoz materiálu pro více středisek. Absence vysokozdviţného vozíku s vyšší 

nosností ve výrobě byla vyřešena dodatkem, kdy tato desta bude zajišťovat svoz bočnic a čel 

vozů, vývoz a návoz falešných podvozků, dvojkolí, monobloků atd. 

 Pracovníci zajišťující rozvoz a dovoz materiálu ze skladů pro výrobní úsek jsou 

rozděleni: dva akumulační vozíky jezdí pro centrální sklad a sklad vlastní výroby, zbývající 

akumulační vozík má na starost dovoz materiálu z hutního skladu a skladu barev a olejů. 

Vysokozdviţný vozík zajišťuje odvoz objemnějšího materiálu ze skladů, paletizovaný 

materiál, dřevo, sudy, nápravy, monobloky a dvojkolí. Pro převoz Pars komponentů platí 

výjimka, kdy tuto přepravu zajišťuje destař výrobního střediska. 

 

Snímky pracovníků dopravních vozíků 

   

Zaměřil jsem se na trasy a nákladová místa, po kterých dopravní vozíky jezdí. V rámci 

areálu podniku jsou to sklady, hlavní hala a pracoviště kovárna, klempírna, řezárna a 

elektrohala. V rámci hlavní haly musí doprava obslouţit celkem 52 pracovišť se 75 místy, 

kam je dováţen materiál. Schéma, s vyznačenými místy kam je materiál dodáván, viz obr. 7.  
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Obrázek 7. Současné rozdělení akumulačních vozíků a manipulačních míst Zdroj: Vlastní 

tvorba s pouţitím mapy výrobní haly. 

 

Při snímkování práce jsem začal hledat místa, kde by se dala zkrátit doba při dopravě 

materiálu.  

Před začátkem směny pracovník vypojí vozík z nabíjecí stanice a provede vizuální 

prohlídku stavu dopravního prostředku. Po konci směny se vozíky připojí k nabíjecí stanici. 

Případné nedostatky zapisuje zaměstnanec do deníku. Do této doby jsem zahrnul také čas 

potřebný pro příjezd na první pracoviště a odjezd z posledního pracoviště do depa. 

Nakládání materiálu ve většině případů zajišťuje dopravce sám, případně k naloţení 

materiálu vyuţívá jeřáby přítomné na pracovištích. Sloţení materiálu zajišťuje s přejímajícím 

pracovníkem, pokud tento pracovník není přítomen a není na pracovišti přítomna kompetentní 

osoba, skládá materiál sám a vyčkává na příchod pracovníka nebo jeho náhradníka. Pokud 

tento pracovník nepřijde, nechává zde materiál bez přejímky a při další cestě kolem pracoviště 

se pokus o předání materiálu opakuje.  
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Měření: 

1. Měření 

Toto měření probíhalo u nově přiděleného zaměstnance skladům, viz tab. 9. Tento 

zaměstnanec měl na starost rozváţku materiálu ze všech skladů z důvodu nemoci třetího 

dopravce. Z hlediska dopravy nenastal při tomto měření ţádný problém.  

2. Měření 

Druhé měření jsem absolvoval se stejným zaměstnancem, jako předchozí den viz tab. 

10. Opět měl na starost rozvoz materiálu ze všech skladů.  

V rámci dopolední směny tyto časy činily: 

1. Měření 

Tabulka 9. Výstup snímku pracovního dne – aku vozík - 1 

Kontrola, vypojení a napojení vozíku 0:26 

Nakládka vozíků  1:32 

Vykládka vozíků 2:25 

Doba jízdy 3:04 

Oběd 0:33 

 

2. Měření 

Tabulka 10. Výstup snímku pracovního dne – aku vozík - 2 

Kontrola, vypojení a napojení vozíku 0:32 

Nakládka vozíků  2:01 

Vykládka vozíků 1:56 

Doba jízdy 3:00 

Oběd 0:31 

 

Činnosti, které bránily plynulé rozváţce materiálu.  

- Čekání ve skladu na vychystání materiálu  

- Čekání na přejímku materiálu 

- Ruční dodávka materiálu na pracoviště 

- Komplikované vyjíţdění z neprůjezdných pracovišť 
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Tyto nedostatky by měly být odstraněny, nebo alespoň co nejvíce zredukovány při 

zavádění navrhovaných opatření 

 

3.9 Opakované měření efektivity logistiky 

 

V důsledku zavedení racionalizačního opatření, jsem provedl opakované měření na 

pracovišti montáţe vozu 363, kdy jsem vyčkal opět na nastrojení vozu. Shodnost procesu 

v rámci montovaných dílů jsem nebyl schopen určit. 

Postup při snímkování byl shodný. Zaměřil jsem se vţdy na jednoho zaměstnance a 

měření jsem provedl 3x, viz tabulka 11, 12, 13. 

 

3.9.1 Výsledky nového měření 

 

Opět jsem provedl 3 měření a výsledky zpracoval do tabulek. 

Vysvětlivky k jednotlivým datům: 

- Jiná práce – práce, kterou pracovník vykonával při pomoci druhému, nebo nutnost 

vykonání jiné práce, neţ na jakou byl přidělen. 

- Montáţ – Činnosti související s přidělenou prací 

- Kontrola – kontrola své práce po dokončení nebo v průběhu 

- Oběd 

- Čekání – čekání na materiál, hledáni nedodaného materiálu 

- Pauza – krátký odpočinek po namáhavé činnosti 

- Úklid – uloţení pomůcek a pracovních nástrojů a rychlé zametení 

- Diskuze 
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1. Měření probíhalo 22. 02. 2012 

 

Tabulka 11. Výstup snímku pracovního dne – montáţ 363 po racio. – 1. 

Typ činnosti Symbol Pracovní doba 

Jiná práce J 1:26:09 

Montáž M 5:27:48 

Kontrola K 0:09:12 

Oběd O 0:31:14 

Čekání Č 0:20:56 

Pauza P 0:14:09 

Úklid U 0:07:45 

Diskuze D 0:12:48 

Celkem   8:30:01 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě snímku pracovního dne 

 

2. Měření probíhalo 23. 02. 2012 

 

Tabulka 12. Výstup snímku pracovního dne – montáţ 363 po racio. – 2. 

Typ činnosti Symbol Pracovní doba 

Jiná práce J 0:23:45 

Montáž M 6:26:28 

Kontrola K 0:25:04 

Oběd O 0:34:13 

Čekání Č 0:13:56 

Pauza P 0:08:45 

Úklid U 0:09:08 

Diskuze D 0:07:46 

Celkem   8:29:05 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě snímku pracovního dne 

 

3. Měření probíhalo 24. 02. 2012 

 

Tabulka 13. Výstup snímku pracovního dne – montáţ 363 po racio. – 3. 

Typ činnosti Symbol Pracovní doba 

Jiná práce J 0:47:45 

Montáž M 6:17:42 

Kontrola K 0:21:24 

Oběd O 0:29:16 

Čekání Č 0:09:05 

Pauza P 0:12:53 

Úklid U 0:08:19 

Diskuze D 0:03:45 

Celkem   8:30:09 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě snímku pracovního dne 
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3.9.2 Analýza měření 

 

Nový vyhodnocení času čekání přineslo zlepšení téměř o polovinu. Tyto časy za 3 dny 

byly celkem 59:48. Čistá pracovní doba činí 8 hodin denně. Ztráty na čekání jsou ve výši 

4,16% z čistého pracovního času. Výpočet: 

                  
           

                  
             (1) 

Roční fond normohodin byl v rámci řešení této práce stanoven na 900 000 hodin ročně 

s náklady na jednu normohodinu ve výši 360 Kč.  

Předpokládané roční náklady na čekání jsou ve výši 13 478 400 Kč. Výpočet: 

                                                                     

                                (2) 

 

3.10 Ekonomické zhodnocení 

 

Hlavním přínosem bylo zajištění úspor v rámci měřeného vzorku s následnou aplikací 

na celý podnik ve výši 12 862 800, které bylo zajištěno novým konceptem dováţky 

skladového materiálu. Stále je zde však prostor pro zlepšení, zejména v oblasti repasovaných 

dílů. Negativní dopad na ekonomické hodnocení bude mít zřízení nových manipulačních míst 

pro svoz a odvoz materiálu a pořízení počítače pro evidenční účely skladu, zde byl stanoven 

strop na 70 000,-. Mimo tohoto jednorázového nákladu, se dále počítá se vznikem nové 

pozice, kde jsou dle průzkumu trhu náklady odhadnuty na 210 000 Kč ročně. 

Vzhledem k dosavadním úsporám, se mi zdají tyto náklady přijatelné. 
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4 Závěr 

 

 Tato diplomová práce se zabývá vnitropodnikovými procesy interní dopravy ve 

společnosti Pars nova a.s. Hlavní důraz byl kladen na problémové oblasti, mezi které patřila 

nevytíţenost zaměstnanců vnitřní přesuvny v rámci běţné směny, průvodní dokumenty, 

zejména průvodka repasovaných dílů, dále trasy a pracnost vnitropodnikové silniční přepravy.  

 Cílem bylo navrhnout na základě zjištěného stavu racionalizační opatření pro změnu. 

V důsledku těchto zjištění byl navrhnut systém, který odbourá přehnanou komunikaci 

pracovníků s dopravou, zajistí průběţný odvoz hotových dílů a dílů čekajících na zpracování 

systémem push na sklady nebo konkrétní pracoviště. Dále pak tento nový systém sníţil dobu 

dodávky skladového materiálu dopravou a zavedl moţnost dodávky objemných dílů a celků 

taţným systémem JIT. Trasy pro pohyb materiálu byly stanoveny dle technologického sledu 

poţadovaných operací a vzhledem k typovému uspořádání výroby, které není reálné měnit, se 

tomuto rozdělení musela přizpůsobit doprava. Nová manipulační místa byla navrţena pro 

snadnou dostupnost dopravy a dále pak pro dostupnost další manipulační techniky pracovníků 

pracoviště. 

 Nákladově toto řešení není náročné a vedle počáteční investice do označení míst, které 

je moţné vyrobit v rámci vnitřní reţie a nákladech na nově zřízené místo skladníka, budou 

další náklady zanedbatelné. Pro jednoduchost řešení bude implementace systému snadná a 

rychlá.  

 Vzhledem k faktu, ţe výrobě chyběl materiál, který byl fyzicky ve firmě, byly 

zavedeny opatření jiţ v průběhu řešení práce. Další návrhy a doporučení budou zavedeny 

postupně.  

 Nový systém ve fázi popsané v této práci splňuje očekávání, kterým odpovídá i 

zvýšení efektivity logistiky o téměř 50%. Po úplném zavedení návrhů bude fungovat plynulý 

materiálový tok v rámci výroby.  
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