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ÚVOD 

Strojírenství je považováno za hegemona ve střední Evropě a před 2. světovou 

válkou, ale i po válce bylo nejvýznamnějším průmyslovým odvětví v Československu. 

U většiny strojírenských výrob se doposud uplatňuje dlouhá výrobní tradice. 

Výhodou strojírenského průmyslu je, že není přímo závislé na čerpání přírodních 

zdrojů, ale novou hodnotu materiálům vstupujícím do výrobního procesu dodává 

ve valné míře lidskou prací a navíc svými výrobky může přispívat k řešení problémů 

týkajících se životního prostředí. 

Strojírenská výroba v České republice je nejvíce soustředěna v oblasti 

moravskoslezského kraje, dále pak v oblasti severních Čech, v plzeňském kraji, v Mladé 

Boleslavi, Liberci nebo také v Brně, Blansku a Žďáru n. Sázavou. 

Na počátku 90. let zaznamenal proces privatizace státního majetku tvrdou zkoušku 

konkurenceschopnosti našich strojírenských podniků. Vstupem České republiky 

do Evropské unie se národním firmám otevřely nové možnosti jejich působení, ale jsou 

stále častěji vystavovány silnějšímu tlaku ze strany domácí i světové konkurence. 

Schopnost uspět na tomto domácím a globálním trhu mají jen ty firmy, které budou 

věnovat pozornost vlastní výrobě a soustředí se na větší efektivnost výroby. Konkrétněji 

také ty firmy, které si uvědomují sílu provádění interních a externích odborných auditů 

a posouzení, tzn. neustálé zlepšování ve všech výrobně hospodářských směrech 

a normách. 

V diplomové práci se budu zabývat analýzou, resp. tvorbou návrhu adekvátní 

optimalizace výroby na lince membránových stěn ve společnosti VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s., patřící do strojírenské skupiny VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP. Ta otevřela v Ostravě novou, moderní továrnu, kde se tato linka nachází.  

Postavení optimalizace výroby v podnicích, zejména na výrobních linkách,  

se v posledních letech výrazně změnilo v její prospěch. V současné době začíná být 

optimalizace výroby v prosperujících podnicích chápána jako jeden z nedílných 

procesů, kde je potřeba uplatňovat zásady managementu jakosti. Jednou z důležitých 

zásad managementu jakosti je neustálé zlepšování, které je a musí být trvalým cílem 

všech společností. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Značení veličin 

l [m, mm, µm]            délka 

m [t, kg, kt]            hmotnost 

S          [m²]                        plošný obsah 

p          [MPa]                         tlak 

per [%]             procento 

t [°C]             teplota 

Písemné zkratky 

€                                   Euro  

5S                    Metoda při zavádění štíhlé výroby  

ASME CODE              Technický předpis pro konstrukci 

CF                                 Cash Flow 

                                      (Peněžní tok) 

ČEZ                              České energetické závody 

ČR                                Česká republika 

ČSN                     Česká státní norma  

DOE                             Designe of Experiments 

                                      (Nástroj optimalizace procesů) 

EA                                Environmentální aspekty 

EN                                Evropská norma 

ERP                              Enterprise ressource Planing 

                                      (Plánování podnikových zdrojů) 

EU                                Evropská unie 

EUR                             Měna eurozóny 

FA                                Finanční analýza 

FCA                             Free Carrier 

                                     (Vyplaceně dopravci – ujednané místo) 

HMO                            Hutní montáže, a.s. 

Kč                                 Koruna česká 

LMS                              Linka membránových stěn 

MeS                               Membránové stěny 
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MIP                               Manufacturing and inspection 

                                      (Výrobní a kontrolní plán) 

MOST                           Maynard Operation Semence Technice 

                                      (Metoda nepřímého měření spotřeby času pracovní 

                                       činnosti) 

MT                                Nedestruktivní zkouška povrchu magnetickou metodou 

                                      (Plánování kvality) 

NPV                              Net Present Value 

                                      (Čistá současná hodnota) 

NS                                 Nákladové středisko 

OEE                              Overal equipment effectiveness 

                                      (Celková efektivita zařízení) 

PaK                               Projekce a konstrukce 

PEMA                           Název výrobních strojů membránových stěn 

PI                                  Productivity index 

                                      (Index produktivity) 

PJ                                  Podnikatelská jednotka 

PKP                               Pracovně kontrolní postup 

PT                                  Nedestruktivní kontrola povrchu kapilární metodou 

QP                                 Quality Planing 

RD                                 Rozpiska dílů 

REA                               Registr environmentálních aspektů 

ROI                                Return on Investment 

                                       (Návratnost investice) 

RTG                               Rentgenové vyšetření 

RZ                                  Roční zisk 

ŘJ                                   Řízení jakosti 

SAP                                Systems – Applications – Products in data processing 

                                       (Informační systém) 

SMED                           Single-Minute Exchange of Die 

                                      (Systém založený na týmové práci a zlepšování) 

SWOT                     Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

                    (Analýza identifikace silných a slabých stránek,    
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                     příležitostí a služeb v projektu ) 

           TgPV                            Technologie výroby 

TP                                Technologický postup 

TPM                             Total Productive Maintenance 

                                      (Totálně produktivní údržba) 

TPV                              Technická příprava výroby 

VD                                Výrobní dokumentace 

VHM                            VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

            VMG                            Vítkovice Machinery Group 

VPE                              VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

VSM                             Value Stream Mapping 

                                      (Mapování toku hodnot) 

WIG                              Wolfram Inert Gas 

                                      (Svařování wolframovou elektrodou) 

WPS                              Welding procedure specification 

                                      (Specifikace svařovacího postupu) 

 a.s.                     Akciová společnost 

 s.r.o.                              Společnost s ručením omezeným 
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1. CÍL 

Cílem diplomové práce je zpracování analýzy současného stavu na výrobní lince 

membránových stěn z hlediska výrobního, organizačního a dalších aspektů, které 

ovlivňují výrobní proces ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

a připravení návrhů na technicko-ekonomická a organizační opatření, která povedou 

ke zlepšení systému a stanovení kritérií pro optimalizaci výroby. 

Úvodní přehled diplomové práce bude poskytovat dostatečné množství potřebných 

informací pro pochopení souvislosti jednotlivých problémů výroby. 

V aplikované části diplomové práce budou popsány a charakterizovány případné 

chyby a nedostatky, se kterými se společnost ve své výrobě potýká. Opatření 

a doporučení, která vyplynou z diplomové práce, by měla společnosti VÍTKOVICE 

POWER ENGINEERING a.s. pomoci zvýšit konkurenceschopnost na domácím 

i globálním trhu, udržet si přední místo v daném segmentu strojírenství a optimalizovat 

výrobu membránových stěn do té výše, aby se jí vložená investice do nové výrobní 

linky vrátila v co možná nekratším čase.  
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Základní pojmy plánování ve firmách 

Každá firma v současné době preferuje koncept štíhlé výroby. Je to filozofie, 

předpokládající nutnou eliminaci plýtvání ve výrobě. Pro dosažení tohoto cíle je 

výhodou plánovací nástroj, který poskytne manažerům informace o aktuální výkonnosti 

výrobního systému. [8] 

Dalším důvodem plánování, řízení a optimalizace výrobních zdrojů je snaha 

o maximalizaci produkce a růst zisku společnosti. Plánování se proto musí zaměřit 

na aktuální poptávku zákazníků, zkrácení doby dodání a synchronizování toku materiálu 

a kapacit. Budeme-li štíhlou výrobu podporovat plánováním, můžeme dosáhnout 

lepších výsledků světových firem. 

Pokročilé plánování a rozvrhování synchronizuje použití zásob a zdrojů dodávek 

se zakázkami a kapacit pracovišť, což umožňuje: 

• propojit plánovací příkazy se zdrojem požadavku, 

• plánovat současně materiál a kapacity, 

• řídit a realizovat tok výrobku bez přerušení, 

• plánovat Just-in-Time, což eliminuje zpoždění, 

• plánovat zakázku za zakázkou, což eliminuje zbytečné dávkové 

zpracování. 

Na základě těchto požadavků bylo vytvořeno řízení např. Infor ERP SyteLine 

APS, které zajišťuje rovnováhu, optimalizuje a řídí lidské zdroje, materiál, nástroje, 

stroje a vybavení potřebné pro každou zakázku. Navíc dává podnikům možnost 

flexibilně měnit výrobu za účelem zabezpečení měnící se poptávky zákazníků, aniž by 

bylo nutné investovat dodatečný kapitál do zásob a strojového vybavení podniku. 

Dopady na podnik, vyplývající z možných změn výrobního rozvrhu nebo nových 

požadavků zákazníka, je možno vyhodnotit prakticky okamžitě.  

Bez vytvoření objektivního plánu výroby nemůžeme efektivně řídit výrobu. Proto 

musí být plánování dynamické a schopné v reálném čase reagovat na události, které 

mají nějaký dopad do budoucího vývoje výrobní organizace. Plánování a rozvrhování 

výroby se děje na nejvyšší úrovni plánování výroby, tedy již ve fázi základní definice 

požadavků na výrobní činnost s okamžitým dopadem na rozhodování o zakázkové 

náplni. Patří sem i návrh kapacitně průchodných termínů při smluvním řízení zakázek, 
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analýza nákladů či ziskovosti a sledování či řešení plánovaných skluzů v libovolném 

výhledu do budoucnosti.  

Dynamické plánování je zakomponováno v systému společnosti jako přirozená 

součást komplexního řešení, takže běžný uživatel si ani neuvědomuje, že pracuje 

s něčím výjimečným. Toto je základní filozofie systémů ERP (Enterprise Resource 

Planing – plánování podnikových zdrojů), které integrují a automatizují velké množství 

procesů souvisejících s výrobními činnostmi. Výsledky procesu plánování mají navíc 

okamžitý dopad do plánu nákupu, řízení zásob i vlastního řízení výroby. [17] 

Dynamické plánování výroby se opírá o situační disponibilitu zdrojů a reálný stav 

výrobního procesu tak, jak je snímán vlastním dílenským řízením výroby v reálném 

čase. Tedy bez nutnosti konverzí a tvorby speciální zpětné datové vazby v diskrétním 

režimu.  

Motivem k hledání nových cest je především vzrůstající tlak uvnitř firmy a to 

především na snižování zásob, snižování průběžných dob výroby a tím také i na dodací 

lhůty, na přesnější alokaci výrobních kapacit a optimalizaci výroby z pohledu úzkého 

místa za účelem jejího urychlení. 

Musíme však zmínit i rostoucí tlak okolí podniků a to na včasnost vyřizování 

poptávek, spolehlivější řízení odběratelsko-dodavatelských vztahů a rozšíření palety 

výrobků. V budoucnosti bude docházet ke stále detailnějšímu rozpracování současně 

využívaných metod nebo také k nalézání metod nových, komplexnějších 

a dokonalejších. 

2.2 Požadavky na výrobní procesy 

Stává se, že v praxi stojíme v mnoha případech před problémem kombinované 

výroby, kde nelze hned jednoznačně určit, o jaký typ výroby se jedná. Musíme tedy 

zvážit možnosti a nejprve na základě svých zkušeností a znalostí identifikovat typ 

výroby. Často se využívá i pomoc konzultanta. Poté můžeme, jak již bylo řečeno, hledat 

odpovídající softwarový nástroj. Tento postup může ušetřit mnoho úsilí i prostředků. 

2.3 Typy výrob 

2.3.1 Vývoj na zakázku (ETO) - Engineering To Order 

Tvorba postupu a kusovníku je součástí průběžné doby zpracování objednávky 

a navyšuje průběžnou dobu celé zakázky. Kusová výroba je zaměřena na výrobu 

na zakázku. Typickým problémem řízení výroby je především malá možnost 

předpovědi požadavků a dlouhé dodací lhůty. Kusovou výrobu můžeme také 
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specifikovat jako velké množství druhů v malém množství, opakovanost žádná nebo 

malá, ale v časových nepravidelných odstupech. Používáme zde univerzální zdroje. Jsou 

zde vysoké nároky na přípravu výroby, nutná vysoká kvalifikace pracovníků, nejvyšší 

náklady na výrobu a nejnižší produktivita práce. [18] 

2.3.2 Výroba na zakázku (MTO) - Make To Order 

Pro tuto výrobu je charakteristické, že se zboží může vyrobit až po přijetí 

objednávky od zákazníka. Finální produkt je obvykle kombinací standardizovaných 

položek a postupů. [19] 

2.3.3 Montáž na zakázku (ATO) - Assembly To Order 

Pro tuto výrobu je charakteristické, že produkt může být smontován po přijetí 

objednávky od zákazníka. Klíčové komponenty jsou plánovány a obvykle skladovány 

dle odhadu budoucích zakázek. [20] 

2.3.4 Výroba na sklad - Make To Stock 

Řízení výroby probíhá na základě principu výroby na sklad hotových výrobků. 

Zakázky jsou většinou plněny ze skladových zásob a výrobní příkazy slouží k doplnění 

skladových zásob. [21] 

2.4 Působnost řízení výrobních procesů lze shrnout pod "pět M" 

Men - lidé 

Machines - stroje 

Methods - materiály 

Materials - materiály 

Money - peníze 

Výrobní ředitel musí plánovat a řídit výrobu tak, aby byla plynulá 

při požadovaném cyklu a aby bylo znát, jaký je jeho budoucí vývoj. [13] 

2.5  Organizace výroby 

2.5.1 Technologické uspořádání 

Toto uspořádání spočívá v seskupování stejných či podobných strojů a podle 

technologické příbuznosti. Používá se u malosériové a zejména kusové výroby. Má 

vysoké požadavky na organizaci práce, není zde přímá návaznost jednotlivých 

výrobních stupňů, jednoduše se řeší nepřítomnost pracovníka a porucha strojů a hlavně 

zjednodušuje se snazší údržba strojů. Mezi nevýhody řadíme horší přehled 
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o rozpracované výrobě a výrobní proces je dlouhý vzhledem k přesunům rozpracované 

výroby mezi dílnami. 

2.5.2 Předmětné uspořádání 

Toto uspořádání spočívá v seskupování různorodých strojů podle technologického 

postupu dané výroby. Používá se u hromadné a velkosériové výroby. Mezi její výhody 

řadíme, že výrobek se zpracovává v jedné dílně od začátku až do konce, krátký výrobní 

proces a nižší náklady na přepravu v rámci podniku. Mezi nevýhody řadíme, že se těžko 

mění výrobní program, těžko se organizuje práce, především když nám chybí pracovník 

a v neposlední řadě, když se porouchá stroj, vznikají nám prostoje. [3] 

2.6 Výrobní program 

Je to soubor vyráběných výrobků výrobní povahy, které tvoří náplň výrobní 

činnosti podniku. 

Obsah výrobního programu tvoří: 

• úkoly stanovené zakladatelem nebo vlastníkem, 

• požadavky odběratelů a poptávka, 

• poznatky z marketingu. 

Rozsah výrobního programu závisí na: 

• velikosti podniku, 

• druhu výroby (chemický, technologický…), 

• typy výroby (kusový, sériový, hromadný…). 

Příprava výroby: 

• s přípravou výroby jsou spojeny určité náklady a tyto náklady podnik 

zahrnuje do ceny svých výrobků formou režie, 

• většina těchto nákladů vzniká v technologickém a konstrukčním oddělení. 

2.7 Konstrukční příprava výroby 

Tato příprava má několik etap a jejich počet závisí na velikosti podniku a typu 

výroby. Jedná-li se o sériovou nebo hromadnou výrobu, můžeme z časového hlediska 

členit činnosti výroby na: 

• vývoj a výrobu prototypu, 

• činnosti spojené s osvojením nové výroby. 
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2.8 Technologická příprava výroby 

Nejdůležitější pro tento druh přípravy jsou podklady, které se skládají z: 

technických výkresů, konstrukční rozpisky, informací o výrobním zařízení, dílnách, 

jejich uspořádání a vybavení, plánu výroby a odbytu. Výsledkem těchto podkladů jsou 

výrobní postupy. Obsahují soupis veškerého materiálu s uvedením kvality, tvaru, 

rozměrů i normy spotřeby, zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nástrojů, dále určují 

pracoviště, kvalifikaci pracovníků, výkonové normy a pokyny k bezpečnosti práce. 

2.9  Ekonomická příprava výroby 

Tato příprava navazuje na technologickou přípravu výroby a jejím obsahem je 

vypracování nákladů a ceny v podobě tzv. kalkulací. Je to stanovení nákladů 

na jednotku výkonu. Známe kalkulace předběžné a výsledné. Náklady pak rozdělujeme 

na přímé a nepřímé. Mezi přímé náklady se řadí materiál, který bezprostředně vstupuje 

do výrobku a základní mzdy výrobních pracovníků. Mezi nepřímé náklady řadíme 

náklady, jejichž spotřebu na kalkulační jednici nelze přímo a přesně zjistit (např. 

elektřina, nájemné). [16] 

 

3. HISTORIE VÍTKOVIC 

3.1 Vznik podniku a vývoj až po současnost 

r. 1828 – 1843 

Rokem 1828 skutečně začíná příběh hutnictví a strojírenství ve Vítkovicích. 

V památný den 9. prosince 1828 je s přípisem Rudolfa Jana založen železářský závod. 

V zakládací listině je F. X. Riepl pověřen „na základě pokroků železářství“ 

vybudováním pudlovny podle nejnovějších pyrotechnických zásad mimo hukvaldské 

panství poblíž slezskoostravského uhlí. Provoz Rudolfovy huti, jak byly železárny podle 

svého zakladatele pojmenovány, je zahájen 16. září roku 1830. Ránou pro pokračování 

výstavby železáren je úmrtí Rudolfa. Rudolfova huť je vzhledem k nezájmu jeho dědiců 

o provozování nabídnuta k prodeji. V roce 1831 je prodána olomouckému 

arcibiskupství za rovných 306 678 zlatých. V roce 1835 dostávají do dlouhodobého 

pronájmu Rudolfovou huť Rothschildové, kteří nakonec v roce 1843 tuto huť kupují 

od arcibiskupství za 321 000 zlatých. Upevňují tak svoji ekonomickou moc v segmentu 

hutního průmyslu, a potažmo tak zvyšují i svoji moc společenskou. 

 

 



20 

 

r. 1843 – 1873 

V těchto letech se Vítkovické železárny získávají v produkci surového železa 1. 

místo na celé Moravě a Slezsku. Intenzivně stoupá zejména výroba týkající se 

rozšiřování železniční sítě. Na počátku 70. let tak Vítkovické železárny přestávaly stačit 

požadavkům na výrobu železa. Z tohoto důvodu se v r. 1873 spojují Rothschildové  

s bratry Gutmannovými. Formou výhodných kupních a nájemných smluv ovládají téměř 

polovinu těžby uhlí a výroby koksu v ostravsko-karvinském revíru. Tak vzniká jeden 

z největších průmyslových podniků Evropy – konsorcium Vítkovické horní a hutní 

těžířstvo. 

r. 1873 – 1893 

Po roce 1873 se v Evropě zhoršuje hospodářská situace, která se také dotýká 

i Vítkovic. Zde k ní přispělo také neodborné a málo průbojné vedení v čele s ředitelem 

Aloisem Schulzem. Opravdovou revolucí v systému řízení Vítkovic je až nástup Paula 

Kupelwiesera, který se stává v r. 1876 generálním ředitelem. Za jeho přítomnosti 

Vítkovice zaznamenaly obrovský pokrok, doslova zde přichází zlatá éra podniku – růst 

výroby, nadčasový a jinde nevídaný sociální program. 

r. 1893 – 1932 

Nástupcem Kupelwiesorovým se stává jeho bývalý náměstek Emil Holz, který 

figuruje ve funkci generálního ředitele v letech 1893 – 1901. Za jeho vedení probíhá 

reorganizace na válečnou výrobu, zejména výroba pancéřových desek pro rakousko-

uherské námořní loďstvo, počátek výroby vysokotlakých ocelových lahví, ozubených 

kol či zavedení elektrifikace podniku. Už v roce 1922 jsou Vítkovické železárny plně 

elektrifikovány. Pod vedením Holze mají Vítkovice více než 10 000 zaměstnanců. Jsou 

také jedním z prvních podniků v Evropě, který zavedl využití amoniaku a benzenu 

v hutnické výrobě. V r. 1897 je ve Vítkovicích vyrobena první kliková hřídel, produkt, 

který právem patří k rodinnému stříbru společnosti. 

Další významnou postavou je vysoce vzdělaný technický inženýr Adolf 

Sonnenschein, který se v r. 1916 stává generálním ředitelem Vítkovic. 

r. 1932 – 1945 

V letech 1932 – 1939 zastává pozici generálního ředitele Oskar Federer. Veškerá 

výroba je od r. 1939 podřízena válečným potřebám. V době 2. světové války se pod 

německým protektorátem musí objem výroby stále zvyšovat bez ohledu na stav 

vysokých pecí a strojů, tudíž se neprovádí ani údržba, což znamená značnou devastaci 
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výrobních zařízení. 29. srpna 1944 je Ostrava postižena americkým náletem 

a na vítkovické závody dopadá přibližně 240 bomb. 

r. 1945 – 1990 

Od r. 1945 se do Vítkovic začínají dovážet rudy ze SSSR, které však nedosahují 

kvalit švédských rud, protože obsahují příliš vysoké procento kysličníku křemičitého. 

Tento fakt způsobuje závažné technologické problémy vedoucí k omezení výroby 

a spolu s novým mocenským rozložením světové politiky ke snižování exportu 

do západních zemí. Inovací je až v r. 1957 první vakuově odlitý ingot a první skládané 

hřídele. V r. 1966 je zahájen provoz na lince propan-butanových lahví. 

V letech 1970-1979 je ředitelem Rudolf Peška, jehož vliv dalece přesahuje hranice 

podniku. Vítkovice v tomto období fungují jako koncernový podnik, který zahrnuje 

řadu strojírenských a hutních společností v rámci celé republiky. Stávají se největším 

strojírenským podnikem s 80 000 zaměstnanci. 

r. 1990 – 2003 

V r. 1996 je vládou České republiky rozhodnuto o ukončení výroby surového 

železa ve Vítkovicích. V září 1998 zde probíhá poslední odpich a pece po 162 letech 

provozu definitivně vychladly. Po změně politického režimu se rozpadá ideologicky 

bipolární svět a naopak se otvírá trh podnikatelských možností a příležitostí světového 

formátu. V období největších společenskoekonomických změn se stává generálním 

ředitelem Vítkovic František Hromek. Vedení podniku tak poprvé přichází do styku se 

skutečně konkurenčním prostředím a musí se o zakázky přímo rvát. Přesto Vítkovice 

dokážou i v tomto složitém období realizovat řadu významných projektů. 

V těchto letech se rozkládá koncern a podniky dosud organizované v koncernu 

Vítkovice se stávají samostatnými. Struktura Vítkovic se dělí na strategické jádro 

a zbytný majetek. Vítkovice jako akciová společnost v rukou českého státu prochází 

složitou změnou struktury, hutní část je určena k odprodeji. 

Jan Světlík, který je v té době generálním ředitelem a předsedou představenstva 

společnosti Lahvárna Ostrava, se pak od r. 2002 snaží přesvědčit českou vládu pod 

vedením Miloše Zemana a především tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Jiřího 

Rusnoka, k prodeji celých Vítkovic privátnímu kapitálu. 
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3.2 Vítkovice Machinery Group 

Od roku 2008 holding Vítkovice používá nový brand Vítkovice Machinery Group. 

Jsou nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou s více než 180letou tradicí. Jsou 

českým lídrem ve vybraných segmentech strojírenské produkce a významným 

exportérem velkých investičních celků do 101 zemí světa. VMG zahrnují téměř 60 

výrobních a technických jednotek s ročním objemem tržeb ve výši zhruba 1 miliardy 

EUR. Celosvětově zaměstnávají kolem 8 500 lidí. Skupina disponuje moderní, 

rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how založeném na výzkumu a vývoji. 

Je spuštěn rozsáhlý investiční program, jehož hodnota se do r. 2011 rovná deseti 

miliardám korun. Skupina investuje do klíčových výrobních odvětví, které si zcela jistě 

zajistí pozice na globalizovaném trhu 3. tisíciletí. Mimo jiné je vybudovaná nová hala 

pro produkci membránových stěn, moderní linka na výrobu ocelových lahví, linka 

na stlačený zemní plyn aj.  

3.2.1 Vznik VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (VPE) vznikla jako nástupnická 

společnost ke dni 1. 6. 2008 a stala se tak dceřinou společností akciové společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. Je historickým nositelem strategických inženýringových oborů. 

Výrobní program společnosti je rozčleněn do pěti oborů, které představují inženýring 

pro energetiku, chemii a petrochemii, výrobu a dodávky ocelových konstrukcí, úpravny 

surovin a výrobky ekologického strojírenství. Dodávky pro energetiku byly rozšířeny 

o výrobu tzv. membránových stěn, které jsou součástí energetických kotlů a staly se tak 

klíčovým komponentem tohoto oboru. 

Základní charakteristiku akciové společnosti VPE znázorňuje tab. 1. 
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Tab. 1 Základní údaje společnosti   

Název 
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 
Sídlo společnosti  
Ruská 1142/30, 70600 Ostrava-Vítkovice 
IČO a DIČ 
26823357, CZ 26823357 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
B, vložka 2751 
Rok založení 
01. 06. 2008 (fúze společností) 
Základní jmění 
1 000 000 000,- Kč 
Akcionáři 
Jediný akcionář - VÍTKOVICE, a.s., IČ 45193070 
Počet zaměstnanců 
1683 (ke dni 30. 9. 2011) 

(zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

 

3.2.2. Organizační a procesní struktura  

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. má stanovenou organizační strukturu 

znázorněnou organizačním schématem, které zahrnuje uspořádání a začlenění 

jednotlivých útvarů společnosti, zejména začlenění NS (nákladové středisko) 

membránových stěn, které patří pod PJ (podnikatelská jednotka) Ocelové konstrukce 

(viz. příloha č. 1). 

Procesní struktura VPE je znázorněna na schématu nazvaného Mapa procesů VPE 

(viz. příloha č. 2), která znázorňuje všechny realizační procesy poskytované klientům 

a identifikuje řídící a podpůrné činnosti nutné pro úspěšnou funkci hlavních procesů. 

3.2.2.1 Vize a strategie 

Vize 

Stát se lídrem ve speciálních segmentech strojírenské výroby v globalizovaném 

světě. 

Strategie 

Rozvíjet důvěru zákazníka ve značku VÍTKOVICE a získat jeho loajalitu ▪ 

Standardizovat procesy pro růst kvality produktů a služeb s využitím synergických 

efektů v rámci skupiny VÍTKOVICE HOLDING spojených s růstem výkonnosti 



24 

 

při současné minimalizaci dopadů procesů na životní prostředí ▪ Realizovat outsourcing 

podpůrných činností a soustředit své zdroje a úsilí na zabezpečení svého hlavního 

předmětu podnikání (core business) v definovaných segmentech trhu ▪ Akvizicemi 

zajistit doplnění nosných oborů na vyšší stupeň finálních dodávek a využít synergických 

efektů z akvizic pro zvýšení efektivnosti dodávek a služeb ▪ Řídit náklady pro zajištění 

základních předpokladů efektivnosti a konkurenceschopnosti. 

Strategický rámec VPE, kde je vize i strategie popsána, vyjadřuje graficky 

znázorněna příloha č. 3. 

3.2.3 Systém environmentu 

Ve společnosti je stanoven postup identifikace, významnosti a aktualizace 

environmentálních aspektů realizovaných činností, výrobků a služeb, včetně 

dodavatelsky zajišťovaných tak, aby byly určeny ty aspekty, které mají nebo mohou mít 

dopad na životní prostředí. 

Environmentální aspekty (EA) a jejich dopady jsou identifikovány na základě 

analýz činností, služeb a výrobků společnosti. Významnost je stanovena pomocí 

metodiky hodnocení EA. Na základě výsledků jsou pak přijata opatření pro řízení EA 

a jejich dopadů, jejich monitorování a měření, výcvik zaměstnanců. 

Je zpracován Registr environmentálních aspektů (REA), který je průběžně 

přezkoumáván a aktualizován. REA slouží jako vstupní podkladový materiál 

pro stanovení zásad environmentální politiky společnosti, environmentálních cílů, 

cílových hodnot a programů EMS (programy pro dosažení cílů). 

3.2.4 Výrobní střediska VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

Výrobní středisko Ostrava – Energetické strojírenství 

Počátek výroby:                            1888 

Výrobní plocha:                            26 566 m² 

Výrobní kapacita:                          je závislá na aktuálním sortimentu výrobků, jedná se  

                                                       převážně o kusovou výrobu s dobou průběhu zakázky 

                                                      výrobním procesem cca 2 - 3 měsíce 

Klíčové certifikáty:                       ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001                                                                                             

Výrobní středisko Ostrava – Výroba membránových stěn 

Počátek výroby:                            2009 

Výrobní plocha:                            14 256 m² 

Výrobní kapacita:                          3 300 tun plně vybavených MeS za rok,  
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                                                       4 300 tun surových MeS za rok 

Klíčové certifikáty:                        ASME Code Sekce I, II,V, VIII, IX, 

                                                       EN 12 952; PED (97/23/EG) 

Výrobní středisko Ostrava – Výroba těžkých ocelových konstrukcí 

Počátek výroby:                            1858 

Výrobní plocha:                            40 775 m² 

Výrobní kapacita:                          36 000 tun ocelových konstrukcí za rok 

Klíčové certifikáty:                       ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

Výrobní středisko Jeseník – Výroba lehkých a středně těžkých ocelových 

konstrukcí 

Počátek výroby:                            1965 

Výrobní plocha:                            18 360 m² 

Výrobní kapacita:                          15 000 tun ocelových konstrukcí za rok 

Klíčové certifikáty:                       ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

3.2.5 Rozvojový záměr linky membránových stěn (LMS) 

3.2.5.1 Účel a cíle rozvoje společnosti  

Instalací LMS je využita tržní příležitost plynoucí z nedostatku kapacit produkce 

plynoucí z postupného prohlubování deficitu mezi produkcí a prognózovanou spotřebou 

elektrické energie v celosvětovém měřítku. Jejím cílem je zajistit ve vysokých 

objemech produkci s nižší materiálovou a energetickou náročností, s vysokou kvalitou 

v automatizovaném procesu výroby s vyšší přidanou hodnotou v top kvalitě. 

V minulosti společnost VPE nakupovala bloky MeS od firmy RAFAKO, Ratiboř, 

Polsko. Protože se situace v tomto segmentu výroby ukazuje jako dlouhodobě 

perspektivní (jedná se o elektrárny ČEZ v oblasti podkritických kotlů), celosvětová 

potřeba a poptávka po kotlích roste, jevilo se společnosti zavedení vlastní výroby MeS 

velmi zajímavou výrobní náplní a doplněním chybějícího segmentu. 

Hlavním důvodem pro realizaci výrobní linky je schopnost zajistit potřebné 

objemy MeS pro komplexnost dodávky tlakového systému kotle, jak vyplývá z projektů 

a poptávek generálních dodavatelů technologií, vč. vlastních projektů. Tím vytvořila 

společnost nová pracovní místa v regionu, kde tyto obory mají svou dlouholetou tradici. 
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3.2.6 Analýza potřeb trhu celého oboru energetiky 

Uvedené sumární odhady požadavků na dodávky MeS pro energetická zařízení 

vycházejí z informačních vstupů získaných z jednání s významnými investory projektů 

jak v České republice, tak v zahraničí.  

Uvedené objemy jsou vztaženy na předpokládaný rozsah dodávek ve výhledu 

nejbližších 5 – 7 let. 

Souhrn dodávek MeS pro energetické projekty v EU :  

• cca 15 – 20 kt MeS/rok pro výstavbu nadkritických kotlů – nové projekty, 

• cca 12 – 15 kt MeS/rok výstavba zdrojů menších výkonů – nové projekty, 

• cca 10 kt MeS/rok odhad potřeb pro údržbu a rekonstrukce. 

Souhrn dodávek MeS pro energetické projekty v ČR : 

Realizace projektu Prunéřov s objemem cca 1,6 kt MeS v období 2011 – 2012 

reprezentuje potřeby společnosti ČEZ. 

Z potřeb skupiny dalších investorů jsou mapovány záměry realizace uvedených 

projektů bez kvantifikace požadavků a časového rámce. Důvodem je ranní stadium 

realizačních příprav, resp. registrace poptávek u potenciálních dodavatelů technologií: 

• teplárna Krnov:        spalování biomasy, 

• elektrárna Třebovice:       rekonstrukce kotle, retrofit technologie, 

• teplárna Přerov:        retrofit fluidního kotle, 

• teplárna Karviná:        realizace 1 kotle, 

• Arcelor Mittal:                  projekt 2 kotlů, 

• elektrárna Pomořany:       retrofit fluidního kotle, 

• elektrárna Opatovice:       potenciál až 4 kotlů, 

• Vyncke s.r.o.:                   poptávky na více než 30 spalovacích kotlů. 

3.2.7 Konkurence v ČR, EU a jejich podíl na trhu 

Konkurence výrobců MeS v rámci ČR a EU: 

• ALSTOM s.r.o., Brno, s  kapacitou 3 500 – 4 000 t/rok, 

• BRESSON a.s., Kolín, s kapacitou cca 1 800 t/rok, v současné době se nachází 

společnost v konkurzu, 

• RAFAKO Ratiboř, Polsko, s kapacitou blížící se objemu 20 000 t/rok, 

• SES a.s. Tlmače, Slovensko, s kapacitou cca 2 500 t/rok. 

Je potřeba zdůraznit, že každý z generálních dodavatelů klíčových systémů 

operuje s produkčním potenciálem na výrobu MeS minimálně pro zajištění rozsahu 

oprav a údržby u klíčových zákazníků. 
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3.2.8 Zhodnocení rizik a příležitostí 

Zhodnocení příležitostí a rizik, silných a slabých stránek pro obor energetika je značně 

obsáhlé téma, k jehož zpracování je zapotřebí součinnosti skupiny specialistů z oblasti 

techniky, obchodu, ekonomiky, organizace, managementu jakosti atd. Současný úhel 

pohledu poskytuje následující výčet specifických vlivů, které je zapotřebí vzít v úvahu 

při dalších rozvojových záměrech. 

3.2.8.1 Analýza podkladů pro následnou SWOT analýzu 

Na základě podkladů pro následnou SWOT analýzu je vyhotovena tab.2, kde jsou 

specifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a společnost VPE může  jasně 

formulovat své strategické vize. 

SWOT analýza nebyla v této diplomové práci realizována, neboť by přesáhla 

rozsah a byla by za hranicemi této práce.  
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Tab. 2 Matice SWOT  

Příležitosti Rizika 

1. Celosvětová konjunktura v oboru energetika. 1. Posilující výrobní kapacity konkurence. 

2. Osvojit si systém přípravy, organizace, řízení a 2. Časový faktor → otálení = ztráta příležitosti. 

realizace rozsáhlých projektů v mezinárodním 3. Oslabení rentability zakázek v důsledku  

prostředí, získat základ know-how pro  penalizace za nekvalitu a zpoždění dodávek. 

„nadkritické kotle“. 4. Nedodržení kvalitativních a termínových  

3. Celosvětový převis poptávky v oboru, energetika  parametrů zakázek vyplývajících z absence 

před nabídkou (nedostatek výrobních kapacit ve know-how u „nadkritiky“. 

vztahu k realizačním záměrům). 5. Posilující kurz Kč vůči € u exportních zakázek. 

Silné stránky Slabé stránky 

1. VHM/VPE disponuje základním technologickým   1. Neúplnost technologického vybavení pro  

vybavením k prefabrikaci MeS a výrobě tlakového výrobu MeS od vstupů po hotový produkt,  

systému. nabídka neúplného tlakového systému. 

2. Existuje znalost a tradice kotlárenské výroby. 2. Nedostatečné know-how pro „nadkritiku“,  

3. Možnost komplexního plnění dodávek především pro svařování a tváření vysokolegov. 

technologických systémů výrobou a montáží v  materiálů užívaných v konstrukci kotlů. 

propojení VHM/VPE/HMO. 3. Nezajištěnost zdrojů pro nákup materiálů  

4. Společnost disponuje know-how pro podkritické  užitých u „nadkritiky“. 

kotle. 4. Nedostatečný kontakt na výrobce  

5. Schopnost ucelené dodávky několika technolog. vysokolegovaných materiálů a vybalancování  

systémů pro energetické bloky. speciálních dodávek. 

6. Reference v dodávkách pro energetiku (minulost i  5. Nedostatečná vlastní kapacita personálních  

současnost). zdrojů.  

  6. Nedostatečná kvalifikace pracovníků, 

  především v profesích svářeč, obráběč. 

  7. Chybějící inženýrská a projekční kapacita pro  

  pro přípravné a realizační fáze projektu. 

  8. Nedostatečné jazykové vybavení pro  

  „exportní“ projekty. 

  9. Nekoordinovanost informačních vstupů mezi 

  inženýringem a nákladovými středisky. 

(zdroj: autor) 
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3.2.9 Finanční analýza  

Finanční analýza (FA) je specifická část, která představuje v podniku významnou 

součást komplexu finančního řízení podniku, protože zajišťuje zpětnou vazbu mezi 

předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je úzce spojena s finančním 

účetnictvím, které poskytuje data a informace pro ekonomické rozhodování a posouzení 

managementu společnosti. Mluvíme o metodě, která poměřuje získané údaje mezi 

sebou navzájem a rozšiřuje tak vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým 

závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku a umožňuje přijmout různá 

rozhodnutí. [6] 

Cílem mé práce není popsat teoreticko-metodologické metody a východiska 

finanční analýzy, ale pro dokreslení celkového obrazu finančního řízení jsou zde 

stanoveny ve zkratce investiční výdaje, zaměření a cíle FA a uvedeno krátké hodnocení 

ekonomické efektivnosti. 

3.2.9.1 Investiční výdaje  

Investice je vynaložení kapitálu s cílem vždy získat užitek. Jejím 

charakteristickým rysem je jejich dlouhá doba životnosti. Investice předpokládají 

vysoké kapitálové výdaje a to má vliv na efektivnost. [14] 

Celkové investiční náklady vložené do celého projektu výstavby linky 

membránových stěn se skládají ze stavební části, technologické části a vedlejších 

nákladů a jsou zapracovány v tab. 3. 

 

Tab. 3 Celkové výdaje 

Položka tis. Kč 

Stavební část 379 485 

Technologická část – zařízení hal  182 250 

Vedlejší náklady 34 700 

INVESTICE CELKEM 596 435 

(zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 
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Stavební část obsahuje výdaje za terénní práce, výstavbu hal, správní a sociální 

budovu, prořízení jeřábů vč. kolejí a napájecích trolejí, elektropřípojky, napojení 

na komunikaci, kanalizaci, provozní a požární vodovody, pitnou vodu, zemní plyn, 

počítačové sítě, rozvod technických plynů, rozvod vzduchu vč. kompresorovny a jiné 

výdaje se stavební části spojené. 

Technologická část obsahuje výdaje za různé přípravky (např. přepravky 

na trubky, regálový sklad, kozy pro montáž bloků), stroje (svářečky, pálicí stroj, frézky, 

ohýbačky, vrtačky), ruční přístroje (ruční ukosovačka, leštička na pracovní zkoušky) 

a přepravní prostředky (vysokozdvižný vozík). 

Vedlejší náklady obsahují výdaje za projektovou dokumentaci, inženýrskou 
činnost, zařízení staveniště, demolici a geologický průzkum. 

Ruční přístroje nesplňující požadavky na investice jsou zahrnuty do nákladů a jsou 
zapracovány do tab. 4.  

 

Tab. 4 Celkové výdaje ručních přístrojů 

Položka tis. Kč 

Ruční bruska (16 ks) 95 

Autogenní souprava (10 ks) 127 

Vrtačka (8 ks) 55 

Laserové měřidlo (2 ks) 51 

RUČNÍ PŘÍSTROJE CELKEM 328 

(zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

 

3.2.9.2 Krytí investičních výdajů 

Projekty realizujeme s pomocí finančních zdrojů, které jsou většinou omezené. 
V případě použitých zdrojů za účelem vytváření hodnot pro budoucnost, hovoříme 
o investování. 

Celkové potřeby za rok 2009 a 2010 jsou zapracovány na základě podnikových 
materiálů do tab. 5 a přesné krytí investičních výdajů jsou zapracovány do tab. 6. 
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Tab. 5 Celkové potřeby za rok 2009 a 2010 

Potřeby Celkové potřeby 
Potřeby 

2009 2010 

Investice 596 435 421 390 175 045 

(zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

 

Tab. 6 Krytí investičních výdajů 

Zdroje Celkové zdroje 
Čerpání 

2009 2010 

Vlastní zdroje 146 730 146 730   

Dlouhodobý investiční 
úvěr 

449 705 274 660 175 045 

Investice 596 435 421 390 175 045 

(zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

 

3.2.9.3 Zaměření a cíle finanční analýzy 

Finanční analýza projektu byla zpracována metodou diskontovaných finančních 

toků. Pro výpočet jednotlivých faktorů byl použit model COMFAR III Expert 

(Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting, UNIDO, Vídeň).  

Cílem finanční analýzy bylo prokázat životaschopnost projektu po celou dobu 

jeho životnosti a tvorbu dostatečných zdrojů na pokrytí finančních potřeb projektu 

v provozní fázi. 

3.2.9.4 Hodnocení ekonomické efektivnosti  

Začátek realizace projektu je datován od roku 2009 a oficiální spuštění 

do provozu se uskutečnilo na jaře 2010.  

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti jsou použity: 

• diskontní sazba 12 %, 

• úvěr je uvažován na 4 roky s úrokovou mírou 6 %, 

• daň z příjmu ve výši 20 %,  

• u vstupů a výstupů je uvažován 5% meziroční růst cen, 
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• u energií je uvažováno v průměru se 7% meziročním růstem cen, 

• projekt je koncipován jako dynamický model, 

• odpisy pro jednotlivé skupiny jsou 5, 10 a 30 let, 

• podíl vlastního financování 25 % z celkové investice, 

• provozní úvěr na financování úroků ve výši 40 000 tis. Kč. 

Cash-flow pro finanční plánování na 9 let je zpracované v tab. 7 a cash-flow 

diskontované na 9 let je zpracované v tab. 8. 

 

Tab. 7 Cash-flow pro finanční plánování 

UKAZATEL 2009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

CELKEM PŘÍJMY 418 473 553 999 1 115 625 1 174 757 1 234 480 1 297 496 1 359 757 1 429 009 1 501 264 

Příjmy z vnějších zdrojů 418 473 323 999 0 3 351 4 503 6 021 3 708 5 157 6 220 

Příjmy z provozu 0 230 000 1 115 625 1 171 406 1 229 977 1 291 475 1 356 049 1 423 852 1 495 044 

Ostatní příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM VÝDAJE 415 750 538 689 762 791 906 122 881 821 928 395 880 099 886 237 939 798 

Nárůst fixních aktiv 410 473 176 050 0 0 0 0 0 0 0 

Nárůst běžných aktiv 0 188 264 -391 61 386 13 555 17 292 11 837 15 416 18 072 

Provozní náklady 0 155 304 586 174 618 391 650 652 693 836 720 358 757 304 801 890 

Odbytové náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmu 0 0 7 864 96 651 94 518 100 770 105 504 113 517 119 836 

Náklady financování 5 277 19 071 26 319 19 721 13 122 6 524 2 400 0 0 

Splácení půjčky 0 0 142 825 109 973 109 973 109 973 40 000 0 0 

Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Refundace základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PŘEBYTEK (DEFICIT) 2 723 15 309 352 834 268 635 352 659 369 102 479 658 542 772 561 465 

KUMULOVANÝ PENĚŽ.ZŮSTATEK 2 723 18 033 370 867 639 502 992 161 1 361 263 1 840 921 2 383 693 2 945 158 

Zahraniční přebytek (deficit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Domácí přebytek (deficit) 2 723 15 309 352 834 268 635 352 659 369 102 479 658 542 772 561 465 

Zahranič.kumulovaný peněž. zůstatek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Domácí kumulovaný peněž. zůstatek 2 723 18 033 370 867 639 502 992 161 1 361 263 1 840 921 2 383 693 2 945 158 

Čistý tok fondů 413196 304 928 -169 144 -126 343 -118 592 -110 476 -38 692 5 157 6 220 

(zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 
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Tab. 8 Cash-flow diskontované 

UKAZATEL 2009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

CELKEM PŘÍJMY 0 230 000 1 115 625 1 171 406 1 229 977 1 291 475 1 356 049 1 423 852 1 495 044 

Příjmy z provozu 0 230 000 1 115 625 1 171 406 1 229 977 1 291 475 1 356 049 1 423 852 1 495 044 

Ostatní příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM VÝDAJE 410 473 403 669 626 499 773 077 754 222 805 876 833 991 881 080 933 579 

Nárůst fixních aktiv 410 473 176 050 0 0 0 0 0 0 0 

Nárůst čistého provozního kapitálu 0 72 315 32 461 58 035 9 052 11 270 8 129 10 259 11 853 

Provozní náklady 0 155 304 586 174 618 391 650 652 693 836 720 358 757 304 801 890 

Odbytové náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmu 0 0 7 864 96 651 94 518 100 770 105 504 113 517 119 836 

ČISTÉ CASH FLOW -410 473 -173 669 489 126 398 329 475 755 485 599 522 058 542 772 561 465 

KUMULOV. ČISTÉ CASH FLOW -410 473 -584 142 -95 016 303 313 779 067 1 264 666 1 786 724 2 329 496 2 890 961 

Čistá současná hodnota NPV -418 300 -158 018 397 363 288 929 308 116 280 796 269 534 250 204 231 090 

Kumulovaná čistá současná hodnota -418 300 -576 318 -178 955 109 974 418 090 698 885 968 419 1 218 623 1 449 714 

(zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

 

3.2.9.5 Návratnost investice (výnosnost investice) – Return   
on Investment (ROI) 

Vyjadřuje poměr zisku před splácením úroků a daní k investovanému kapitálu. 

 Počítá se podle vzorce: 

 

ROI (%) = výnosy / investice * 100 

 

ROI(%) = 387 036,55*100/6 601 531= 5,86 

Výpočet průměrného ročního zisku: 

 

ØRZ = Σ výnosy – investiční náklady/ počet let 

 

ØRZ = 10 084 860 – 6 601 531/9 = 387 036,55 

Vypočtená rentabilita se srovnává s požadovanou mírou úročení, stanovenou 

investorem. Je-li vypočtená rentabilita vyšší, pak je investice výhodná, je-li nižší, pak 

bychom ji neměli realizovat. [7] 
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3.2.9.6 Doba návratnosti  

Doba návratnosti investičního projektu je doba, za kterou se investice splatí 

z peněžních příjmů, které investice zajistí, zjednodušeně ze svých zisků po zdanění 

a odpisů. Čím kratší je doba návratnosti, tím je investice hodnocena příznivěji. [12] 

Doba se obvykle vyjadřuje v letech nebo měsících. 

U této oblasti jsem čerpala z podkladů finančních pracovníků VPE a protože 

všechna data a výpočty by byly nad rámec diplomové práce, je zpracována tab. 9, která 

vyjadřuje dobu návratnosti z průměrných ročních zisků – CF (Cash flow). 

 

Tab. 9 Doba návratnosti v letech 

Návratnost 
Od zahájení 

výroby 
Od zahájení 

výstavby 

Dynamická - 
Včetně vlivu 12% 

diskontu 
Bez investiční 
pobídky 

2,00 3,24 3,62 

(zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

 

3.2.9.7 Citlivostní analýza 

V rámci citlivostní analýzy rizik byla modelována možnost snížení výkonů 

o 10 %. V tab. 10 jsou zpracované plánované výkony pro jednotlivá léta při 100% 

výkonech  a zároveň snížené výkony o 10%. 

 

Tab. 10 Výkony v mil. Kč pro jednotlivá léta 

mil. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Výkony 230 1 116 1 171 1 230 1 291 1 356 1 424 1 495 

Výkony snížené 
o 10% 

207 1 004 1 054 1 107 1 162 1 220 1 281 1 346 

(zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

 

Při hodnocení citlivosti na možná rizika bylo prokázáno, že v případě poklesu 

poptávky na trhu o 10% a při 12% diskontní sazbě projekt dosahuje návratnosti 3,97 

let, což je stále hodnota pohybující se před polovinou ekonomické životnosti daného 

zařízení a NPV (Net Present Value) při diskontu 12 % a časovém horizontu 10 let 
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vychází 1 357 665 tis. Kč. I při poklesu výkonů o 10 % je tedy projekt 

životaschopný. 

Tento pokles můžou v budoucnu ovlivnit takové aspekty, jako jsou např.: 

• omezování spotřeby nebo investic státem, 

• pokles počtu kupujících, 

• nárůst cen materiálů nebo jeho nedostatek, 

• nedostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, 

• inflace, 

• nárůst konkurence v tomto oboru, aj. 

Finanční analýza projektu prokázala životaschopnost a realizovatelnost projektu 

v celém období. Projekt vytváří dostatek zdrojů pro celé období své životnosti, a to i při 

výše uvedených rizicích snížení výkonů. 

 

4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU – ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ 

VÝROBNÍ PROCES NA LINCE MEMBRÁNOVÝCH STĚN 

4.1. Situování linky MeS 

Výrobní závod je vybudován na pozemcích společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

a částečně VÍTKOVICE Doprava, a.s. Tyto pozemky jsou společnosti VÍTKOVICE 

POWER ENGINEERING a.s. pronajaty. Hala je situována v Ostravě - Vítkovicích, 

kde se křižují ulice Pohraniční a ulice 1. máje (viz příloha č. 4). 

Výroba MeS je navržena do zcela nových výrobních hal, postavených dle 

požadavků na zabezpečení výroby MeS s cílem optimálního řešení logistiky 

a technologie výroby.  

Přivážení vstupního materiálu jakož i odvoz výrobků je zajištěn nákladní 

automobilovou dopravou nebo dle potřeby železniční vlečkou. Hotové panely MeS jsou 

průběžně odváženy na místo montáže/stavby energetických bloků nebo jsou do doby 

expedice uskladněny. 

Výroba je umístěna do čtyř rovnoběžných hal (lodí). V I. i II. lodi je umístěn jeřáb 

se dvěma kočkami, každá o nosnosti 6,3 tun. Ve III. i IV. lodi jsou umístěny dva jeřáby 

s nosností 15 tun a pomocným zdvihem 5 tun. Součástí každé lodi je také umístění 

zastřešené železniční vlečky.  
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4.1.1 Parametry hal 

• I. loď - hala na vstup, přejímku, uskladnění materiálu a sklad pomocného 

materiálu a umístění části linky MeS: délka 72 m, šířka 33 m, výška 15,5 m, 

výška kolejí jeřábu 8 m, plocha 2 376 m2, zateplená s vytápěním. 

• II. loď - hala s umístěním části linky MeS, na výrobu surových MeS a panelů 

MeS: délka 96 m, šířka 33 m, výška 15,5 m, výška kolejí jeřábu 8 m, plocha 

3.168 m2, zateplená s vytápěním. 

• III. loď - hala s pracovištěm pro skládání panelů MeS nadkritických kotlů „II“: 

délka 120 m, šířka 30 m, výška 15,5 m, výška kolejí jeřábu 8 m, plocha 3. 600 

m2, zateplená s vytápěním. 

• IV. loď - hala s pracovištěm pro skládání panelů MeS nadkritických kotlů „I“: 

délka 120 m, šířka 30 m, výška 15,5 m, výška kolejí jeřábu 8 m, plocha 3. 600 

m2, zateplená s vytápěním. 

• Expediční haly pro železniční dopravu: délka 126 m, šířka 12 m, výška 17,0 m 

(od kolejí), plocha 1 512 m2. 

Celková plocha hal je 14 256 m2 – z toho výrobní plocha: 12 744 m2.  

Obr. 1 znázorňuje pracoviště, kde jsou ustaveny svařovací automaty PEMA. 

 

 

 

 

 

 

                      Obr. 1 Svařovací automaty PEMA (zdroj: autor) 
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4.2 Předpis pro výrobu MeS 

Předpis stanovuje základní zásady pro výrobu, montáž, značení a balení MeS 

z uhlíkových a legovaných ocelí ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING 

a.s.  

4.2.1 Materiál pro MeS 

Dodaný materiál podléhá vstupní kontrole a uvolnění do výroby. Kontrola se řídí 

pravidly systému jakosti příslušné QP (Quality Planning – Plánování kvality). Pokud 

tento vstupní materiál odpovídá předepsaným normám, uvolní jej ŘJ (řízení jakosti) do 

výroby se zápisem v PKP (pracovně kontrolní postup) nebo RD (rozpiska dílů). 

4.2.2 Základní materiál 

Typ základního materiálu, rozměr, technicko-dodací podmínky jsou specifikovány 

příslušným kusovníkem výkresové dokumentace a materiálovou specifikaci pro danou 

zakázku. Trubky pro výrobu MeS se objednávají s inspekčními certifikáty dle ČSN EN 

10204-3.1 nebo ASME CODE II (technický předpis pro konstrukci), pásky a ostatní 

materiál přivařený na tlakový systém dle EN 10204-2.2 nebo ASME CODE II, 

v případě, že si to zákazník nebude přát jinak. 

4.2.3 Přídavný materiál pro svařování 

Typ přídavného materiálu pro svařování, rozměr, technicko-dodací podmínky jsou 

specifikovány příslušným kusovníkem výkresové dokumentace nebo seznamem 

přídavného materiálu a příslušnou WPS (Welding procedure specification), dle 

svařovacího plánu pro danou zakázku. Přídavný materiál se objednává s inspekčními 

certifikáty stejně jako u materiálu základního. Manipulace, sušení, skladování, výdej 

přídavného materiálu se řídí pravidly systému řízení jakosti příslušné QP. 

4.2.4 Systém evidence výrobní dokumentace 

Veškeré výrobní operace se provádějí v souladu s pracovním a kontrolním 

postupem (PKP) a výrobním a kontrolním plánem (MIP – Manufacturing and inspection 

plan). Každá zakázka je vedena pod číselným označením, které určí obchodník. 

Výrobní dokumentace obsahuje: 

• seznam použité dokumentace, 

• sestavné a detailní výrobní výkresy, 

• svařovací a zkušební plán, 

• měřící a inspekční plán. 
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Každá změna, která je provedena během výroby a vyvolá revizi VD (výrobní 

dokumentace) nebo další jinou změnu, je zachycena v PaK (projekce a konstrukce) 

a konstrukční průvodkou předána na TgPV (technologie výroby), kde je dále zanesena 

do RD (rozpiska dílů) a PKP (pracovně kontrolní postup). Poslední zrevidovaná změna 

je vždy předána z TgPV (technologie výroby) do plánu výroby. 

4.2.5 Výrobní možnosti linky MeS 

4.2.5.1 Základní rozměry výroby MeS 

Vstupní polotovar trubka: 

Průměry trubek:                            31 – 76,1 mm  

Tloušťka stěny:                             4 – 10 mm  

Délky trubek:           vstup:            max. 12 m 

                                 výstup:          4 – 25 m (vč. technologického přídavku) 

Vstupní polotovar pásek: 

Šířka pásku:                                   10 – 101,6 mm 

Možnost kalibrace:                         pro tloušťku pásku 4 – 8 mm  

Tloušťka pásku:                             4 – 10 mm 

Max. hmotnost svitku pásku:         1 500 kg 

Vnější průměr svitku pásku:          max. 1 500 mm 

Vnitřní průměr svitku pásku:         500 mm 

Výstupní rozměry surových panelů MeS v lince PEMA: 

Maximální šířka panelu:                2 000 mm 

Rozsahy délek panelu:                   4 – 24 m 

Rozsahy ohybů MeS: 

Přímý ohyb:                                   max. 130° 

Spirálový ohyb:                             max. 20° horizontální ustavení 

                                                       max. 90° vertikální ohyb 

Maximální šířka ohýbané stěny:    pro přímý ohyb 2 900 mm 

Poloměry ohybu stěn: 

                 Prizmatické kladky:      200-400 mm 

                 Hladký válec:                150-400 mm 

Výstupní rozměry panelů MeS určených pro transport: 

Max. výrobní šířka panelu MeS:     limitována transportním rozměrem (cca. 3,2 m) 

Max. výrobní délka panelu MeS:    24 m 
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4.2.6 Konfigurace linky MeS 

Automatizovaná linka na výrobu MeS se skládá ze dvou základních částí a to 

z automatu pro svařování trubek na požadované délky a automatizovaného pracoviště 

na výrobu svařené surové membránové stěny. 

4.2.6.1 Automatická linka svařování trubek 

K maximálnímu využití výrobních délek od dodavatele slouží linka pro svařování. 

Vstupním polotovarem jsou trubky délek max. 12 m, které jsou svařovány 

na požadované délky, avšak max. délky 25 m a to vč. přídavků.   

Linka se skládá z těchto zařízení: 

• tryskač trubek, 

• stacionární ukosovačky, 

• automat pro svařování metodou 141 neboli WIG (Wolfram Inert Gas), 

• bruska pro převýšení tupých spojů, 

• kabina pro RTG (rentgenové vyšetření) kontrolu tupých spojů, 

• kotoučová pila na dělení trubek. 

Přeprava rozpracovaného materiálu mezi jednotlivými stroji je zajištěna 

válečkovými dopravníky. První operace je tryskávání trubek, kde se povrch zbavuje 

zbytkových okují, rzi a nečistot. Následuje posuv do stacionárních ukosovaček, kde se 

postupně v jednotlivých krocích opracují konce trubek. Ukosovací hlavy jsou 

monolitické s vyměnitelnými noži, což zajišťuje dodržování stabilních rozměrů úkosů 

a zarovnání čela.  

Pro svařování konců trubek natupo slouží automat pro svařování metodou 141, 

kde je svařovací hlava ve stabilní poloze a trubka se otáčí. Po svařování je převýšení 

svarů přebroušeno na rozměr vnějšího průměru trubky. Poté následuje RTG kontrola. 

Pokud jsou sváry na trubce klasifikovány jako vyhovující, je trubka dělena na 

požadované délky a vstupuje do procesu výroby MeS. Tyto operace nám znázorňuje 

obr. 2. Pracoviště svařování trubek a přebrušování svárů vč. pracoviště tryskání je 

znázorněno na obr. 3. 
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Obr. 2 Blokové schéma postupu svařování trubek (zdroj: podnikový materiál)) 

 

 

Obr. 3 Pracoviště svařování trubek vč. tryskání (zdroj: autor) 

4.2.6.2 Linka pro svařování panelů MeS 

Tato linka slouží pro svařování trubek s pásky v panely MeS max. šířky 2 000 mm 

a délek surových neořezaných stěn od 5 do 25 m. Trubky jsou pomocí podávacího 

mechanismu přemísťovány mezi jednotlivými zařízeními linky. Pásek je kalibrován 

a nadělen na požadovanou šířku a délku. Pásky jsou dodávány v cívkách, které jsou 

odvíjeny a procházejí mechanickou povrchovou úpravou ve tryskacím boxu, kde jsou 

z povrchu odstraňovány nečistoty, zbytky okují a rzi. Svařování se provádí na dvou 

automatech pod tavidlem, mezi nimiž je zajištěn posuv pomocí válečkových 

dopravníků.  

Systém dopravníků a válců dále posouvá tento dílec nastavitelnou rychlostí 

stacionárními automaty. Po průchodu automatem a svaření dílce z horní části dojde 

k jeho překlopení pomocí překlápěcích ramen, které jsou součástí dopravníkového 

systému, a odsunutí svařence na dopravník, který zajistí jeho zpětné přemístění 

do výchozí polohy pro nový průchod svařovacím automatem. 

Součástí linky jsou dva automaty a každý z nich obsahuje šest svařovacích hlav. 

Nedílnou součástí tohoto svařovacího automatu jsou vstupní a výstupní dopravníky. 
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Svařovací agregát je průběžný dopravník osazený vodícími kladka a šesti kusy již 

zmiňovaných svařovacích hlav. Stěny se svařují postupně z menších celků ve větší 

stěny až do celkové požadované šířky panelů. Svary se 100% kontrolují vizuálně a další 

nedestruktivní kontroly jsou prováděny dle příslušného svařovacího plánu. 

Obě výše zmiňovaná pracoviště jsou dodána na klíč externími firmami. 

Ohýbačka panelů MeS, typ HVBM 3200CNC, je určena pro ohýbání panelů MeS 

nebo volně vložených trubek. Max. úhel ohybu je 130°. Tento úhel lze využít pro přímý 

nebo spirálový ohyb stěn. Pro ohýbání stěn přímým ohybem se využívají válce s šířkou 

vodících kladek odpovídající průměru trubek. Pro šikmý ohyb se využívají hladké 

válce. U stěn lze provádět přímý ohyb s max. výškou ohnutého ramene do 4,5 m nebo 

v kombinaci s druhým ohybem o výšce druhého ohybu max. do 0,9 m. Tyto jednotlivé 

kombinace je nutné vždy konzultovat s úsekem technologie výroby.  

Obr. 4 nám znázorňuje membránové stěny, které prochází popsaným procesem 

ohýbání stěn. 

 

 

              Obr. 4 Ohýbání panelů membránových stěn (zdroj: autor) 

 

Schéma linky pro svařování panelů MeS, které znázorňuje chronologický postup 

výroby, je na obr. 5 a detailnější schéma této linky je vypracováno s vyznačením toku 

materiálu v příloze č. 5 
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Obr. 5 Schéma linky (zdroj: podnikové materiály) 

4.2.7 Svařování a kvalifikace svařovacích postupů 

Každý svár je zaznačen ve VD (výrobní dokumentace), kde je odkaz na příslušný 

svařovací a zkušební plán. Tento plán obsahuje WPS (specifikace svařovacího postupu), 

které jsou přiřazeny k daným svarům a také rozsah zkoušek NDT (nedestruktivní 

zkoušení). 

Kvalifikace svařovacího postupu se řídí pravidly ASME Sekce IX, I, VIII nebo 

podle pravidel EN 15614-1 (EN 288-3) + EN 12952, EN 13445 a systémem řízení 

jakosti příslušné QP (předpis jakosti). Jednotlivé specifikace svařovacího postupu jsou 

vždy uvedeny ve svařovacím plánu pro příslušnou zakázku. 

Kvalifikace svářeče podle pravidel ASME Sekce IX, I, VIII nebo podle pravidel 

EN 287-1 a EN 1418. Požadavek na tyto kvalifikace svářeče jsou taktéž uvedeny 

ve svařovacím a zkušebním plánu nebo i ve VD (výrobní dokumentace). 

Všechny dočasně přivařené technologické prvky jako jsou svěrky, úchyty 

a výztuhy, musí být ze zaručeně svařitelného materiálu, a to v rámci stejné skupiny 

základního materiálu jako příslušná část výrobku, ke které je určen tento prvek. 

Přivařování těchto prvků k tlakovým částem se provádí v rámci WPS (specifikace 

svařovacího postupu) dle svařovacího a zkušebního plánu. 

Přebroušením se musí upravit tvar drážky za účelem možnosti bez defektního 

svařování (plynulost, přístup). Provést 100% MT (nedestruktivní zkouška povrchu 

magnetickou metodou) nebo PT (nedestruktivní kontrola povrchu kapilární metodou) 

přebroušených ploch, v případě indikace vady provést přebroušení ve směru indikace 

vady a poté následně provést opětovnou MT nebo PT kontrolu přebroušeného úseku. 

Tento postup musí být opakován až do úplného odstranění vady. 
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4.2.8 Identifikace materiálu 

Při vstupu materiálu do výroby nebo při přenášení razidla na materiál je všechno 

systémově řízeno dle příslušné QP (předpis jakosti). 

Trubky, které vstupují do výroby jako polotovar pro výrobu MeS, jsou oraženy 

číselným kódem, tzv. číslem šarže. Toto číslo je osmimístné a je vždy započato 

písmenem „A“ (např. A0000568), specifikuje číslo atestu, datum kontroly a převedení 

na sklad nákupu a osobu, která provedla kontrolu. 

Jednotlivé panely MeS jsou evidovány jiným specifickým číslem, tzv. sériovým 

číslem. Toto číslo je taktéž osmimístné a je označováno počátečním písmenem „S“ 

(např. S0000124). Při každé změně velikosti panelu vzniká vždy nové sériové číslo, 

které přesně definuje daný panel ve výrobě. Toto jedinečné sériové číslo obsahuje 

všechna čísla šarží (čili „A“). Znamená to tedy, že je vše systémově evidováno. 

Na štítku je pak mimo základní údaje toto vrcholové sériové číslo panelu uvedeno 

a výstupní dokumentace všech použitých atestů v panelu MeS je předána zákazníkovi. 

4.2.9 Značení panelů MeS 

Každý panel MeS kotle je identifikován přistehovaným štítkem na netlakovou část 

panelu. Je tam vyznačeno číslo zakázky a číslo výkresu. Veškeré dočasné technologické 

prvky se odstraňují šetrně drážkováním, broušením nebo pálením, případně kombinací 

těchto metod. Po dokonalém odstranění dočasných úchytů nutno provést kontrolu 

povrchu a okolí metodou MT (nedestruktivní zkouška povrchu magnetickou metodou) 

nebo PT (nedestruktivní kontrola povrchu kapilární metodou). 

4.2.10 Tlaková zkouška 

Tlakovou zkoušku lze provádět do 120 MPa (megapascal). Parametry pro 

tlakovou zkoušku vydává konstruktér a jsou uvedeny na výkrese. Tato zkouška se 

neprovádí ve výrobě, ale až na montáži, kde je provedeno tlakování celého kotle, pokud 

si zákazník nepřeje jinak. Tlaková zkouška se provádí na částech kotle dle výrobní 

dokumentace. 

4.2.11 Nátěrový systém  

4.2.11.1 Nátěrový systém pro kontinentální přepravu 

Z důvodu umístění v teplém prostředí s min. ovlhčením jsou MeS opatřeny jen 

dočasnou protikorozní ochranou a to po dobu transportu a montáže. Mezi použité 

produkty patří např.: HEMPATEX E. V. 191510, Intertherm 79, Solvatic XD 05 

v tloušťkách cca 60 µm, které se po teplotním zatížení cca 200 °C ekologicky odpaří. 
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4.2.11.2 Nátěrový systém pro zámořskou dopravu 

Po dobu transportu a montáže jsou zde použity nátěrové hmoty jako je 

HEMPATEX E. V. 191510, Intertherm 79, Solvatic XD 05 v tloušťkách 80÷100 µm, 

které se používají jako standard při přepravě, pokud si zákazník nepřeje jinak. 

4.2.12 Balení panelů MeS 

4.2.12.1 Kontinentální balení 

Díly MeS jsou baleny odděleně a to pro každý kotel zvlášť. Tyto díly se dále 

nebalí do dalších balících systémů, pokud si zákazník nepřeje jinak. Trubky MeS jsou 

zazátkovány plastovými víčky. Voda, která zůstane po tlakové zkoušce nebo voda 

z okolí, musí být před zazátkováním odstraněna. Balení je zpravidla prováděno 

podložením dřevěnými hranoly s rozměry, odpovídající rozměrům panelů MeS 

a následným zapáskováním.  

4.2.12.2 Zámořské balení 

Zámořské balení a přepravní obal (vratné kontejnery, kovové rámy a dřevěné 

obaly) garantuje ochranu před vlivem prostředí a vlhkostí, vysokou slaností vzduchu 

a teplotám do 40 °C po dobu ne kratší než 30 dní od dodání. 

Přepravní obal je vždy řádně označen kódem, identifikovaný a označený 

na základě požadavků smlouvy a požadavků kupujícího. Všechny dodávky nezabalené 

v krabicích jsou chráněny vhodným nátěrem tak, aby se zabránilo oxidaci. Dodávky, 

které to vyžadují, jsou před vložením do bedny vhodně zakonzervované (namazané) 

a pevně připevněné na její dno, aby se vhodně uložily a chránily před údery a nárazy 

po dobu manipulace, která by mohla způsobit škody, újmy či jiné zhoršení stavu.     

Předávající zabalí dodávky tak, aby splňovaly mezinárodní předpisy pro export. 

Předávající je zodpovědný za jakoukoliv ztrátu, poškození, poruchu či snížení kvality, 

které vznikne chybou balení anebo zvolením nevhodného obalu od jejího zahájení až 

do doby nakládky na určený dopravní prostředek v místě určení FCA (Free Carrier -

jakýkoliv druh dopravy). 

4.3 Reálný stav a problémy linky MeS 

VPE  zrealizoval poměrně značnou investici a management je zodpovědný 

za zajištění návratnosti této velké investice. Je nutné si aktualizovat nebo případně 

znovu jasně definovat celofiremní projekt, který bude reagovat na změny na trhu, 

v konkurenčním prostředí a stanoví konkrétní cíle a úkoly pro všechny úseky, taktéž 

na zodpovědné pracovníky, kteří zajistí návratnost investice. Je nutné promyslet 
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související rizika, kroky vedoucí k jejich minimalizaci a řešit i případnou krizovou 

variantu. Je velmi nebezpečné a hrubě zjednodušující si otázku zajištění efektivního 

provozování investice spojit pouze s výrobním úsekem. 

Porozumění situace: 

• mezi strategické záměry  VPE patří vybudování a efektivní provozování linky 

na výrobu membránových stěn, které jsou součástí dodávek kotlů a technologií 

pro chemický a energetický průmysl, 

• VPE provozuje technologii za cca 260 mil. Kč v pronajatém pozemku o ploše 

14.800 m², jejichž vybudování stálo cca 240 mil. Kč, 

• kapacita provozu MeS je cca 6 tisíc tun surových a 4 tisíce tun opracovaných 

a plně vybavených stěn, 

• linka je v provozu cca 2 roky. Zaměstnanci se učí zvládat technologii výroby, 

• linka patří mezi nejproduktivnější v oboru výroby MeS ve střední Evropě, 

• velký podíl na realizaci finálních zakázek má opracování, sestavení, svařování 

a kompletace, tzv.“ošacení“. Tady se výhoda vysoce produktivní linky stírá, 

protože se vše provádí ručně, s využitím technologií, obdobných jako má 

konkurence, a vše je limitované zejména kvalitou svářečů a náročné na velikost 

potřebných ploch, 

• linka se vyplácí pro výrobu zejména velkých objemů zakázek s jedním 

rozměrem a konstrukčním řešením základního polotovaru membránové stěny, 

protože výroba je velmi náročná na přípravky. To se týká i operací spojených 

s ohýbáním. Efektivní využití produktivní technologie je náročné na zvládnutí 

řady technologických zvláštností a tajů při vlastní výrobě i v technické přípravě 

výroby, 

• velké rezervy je možné vidět i v normování operací a to jak v použité metodice, 

tak i v konkrétním způsobu realizace tvorby norem. Není znormováno cca 80 % 

výrobních činností, 

• velkým problémem je stanovení skutečné nákladovosti a ziskovosti zakázek 

i pro jednání obchodníků o cenách externích dodávek. Stávající kalkulační 

systém zřejmě nevystihuje spolehlivě nákladovou podstatu. Z jasného vyčíslení 

nákladů na procesy i určení jejich spotřeby v zakázkách lze přijímat opatření 

ke snížení skutečné nákladovosti, ke zvýšení efektivity i pro určení limitních cen 

pro externí firmy, 
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• zajištění návratnosti investice je záležitostí celé firmy. Jde samozřejmě v prvé 

řadě o zajištění dostatečného objemu zakázek, u kterých se dá využít výhoda 

vysoce produktivní výrobní linky. Jde i o koordinaci konstrukčního řešení, 

snižování objemu nových přípravků, efektivní nákup vstupů a získání 

spolehlivých informací pro jednání o ceně, 

• ředitel NS (nákladové středisko) cítí velkou odpovědnost za řízení efektivity 

výrobních procesů a ví, že je nutné vše zvládnout i pro podmínky malého 

objemu zakázek a současně se připravit i na daleko větší využití kapacit, 

• období, kdy akcionáři zavírají oči před efektivním využitím investice, a spokojí 

se s platbami za pronájem výrobních prostor, jistě velmi brzy skončí a je nutné 

činit komplexní kroky k zajištění návratnosti investice. Již dnes se jeví jako 

nanejvýš nutné systematicky založit a řídit celofiremní projekt na zajištění 

návratnosti investice do linky membránových stěn. Když se nebudou činit 

promyšlené kroky v souvislostech, návratnost investice bude velmi ohrožena 

a ani skvěle vyladěna a flexibilní výroba ji nezachrání, 

• v NS – linka MeS se vyskytují  zásadně rozdílné typy procesů. Některé procesy 

využívají vysoce investičně náročné technologie s nižším podílem osobních 

nákladů v celkových nákladech procesů. Další skupina procesů využívá 

investičně méně náročných technologií s daleko vyšším podílem osobních 

nákladů v celkových nákladech procesů. Tady často bývá velká past 

při stanovení skutečné nákladové ceny výrobků i v normování a motivačním 

systému.  

Zkušenosti s provozem nové výrobní linky:   

• provoz je moderní a na provozu je relativně pořádek. Vstupní část linky, která se 

nachází v nové hale na výrobu MeS, je znázorněna na obr. 6, 

• je třeba docílit, aby dispoziční uspořádání a návaznost operací působila 

produktivně a věrohodně, 

• lidé mají zájem si osvojit nové technologie a hledají cesty, jak efektivně 

zvládnout náběhovou křivku i za situace s nedostatkem zakázek a využitím 

flexibility vlastní nebo flexibility stroje, 

• výroba ve stávajícím režimu musí být velmi drahá. Je to dáno částečně potřebou 

zvládnout nové technologie a zaučit dostatečný počet lidí na linkách, kteří jsou 

evidentně nevyužití. 
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                    Obr. 6 Vstupní část linky membránových stěn (zdroj: autor) 

 

• Nejdůležitější problémy k řešení po pořízení výrobní linky: 

o stroje nepracují v optimálním cyklu, 

o v optimálním cyklu jsou schovány prostoje typu - příprava pracoviště, 

úklid, seřízení technologie, manipulace atd., 

o nesledují se dostatečně prostoje na strojích, 

o nejsou standardy na výměny nástrojů, 

o není možno vysledovat zlepšování jak v oblasti standardů, tak ztrát, 

o nesledují se klíčové výkonnostní indikátory výroby (OEE, U, P.A.Q), 

o není velký tlak na řešení využití pracovníků, 

o nesleduje se efektivita pracovníků, 

o není vyhodnocována Paretova analýza ztrát, 

o není znormováno cca 80 % výrobních činností, 

• existují některé limitující momenty, které je nutné systematicky řešit, jako je 

například vytížení kvalifikovaných svářečů. Toto je při využití vhodných metod 

místo s velkým potenciálem okamžitě působících efektů, 

• je nutné řešit návaznosti na ostatní firemní procesy, které zásadně ovlivňují 

objem odpracovaných hodin jako je vazba na logistiku, předvýrobní úseky 

včetně normování, nastavení parametrů motivačních systémů, ekonomika – 

náklady a měření výkonnosti, 

• pro obsluhu na provoze a zřejmě i pro ostatní pracovníky firmy je 

nesrozumitelný nákladový model, včetně vyčíslení tzv. režií. Pro řízení skutečné 
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efektivity je nutné prověřit stávající používaný nákladový model a případně 

nastavit jiný paralelní, který umožní zvýšit efektivitu, skutečně řídit a snížit 

nákladovost.  

4.4 Standardizace práce a pracovišť  

Technologické postupy: 

• nejsou zpracovány, 

• pracuje se pouze s názvy operací, 

• technologický postup a výrobní příkaz je totožný, 

• pracovníci provádějí stejné operace každý jinak, 

• není jasně definován standard postupu, 

• stávající výrobní způsoby neumožňují aplikovat nové, vlastní dílenskou praxí 

ověřené postupy, 

• firma nebuduje vlastní know-how technologických postupů, 

• při odchodu pracovník nepředává znalosti jiným, které za drahé peníze získal, 

ale odnáší si je sebou, 

• i přes velkou fluktuací se pracovníci před začleněním do procesu nejsou schopni 

seznámit s přesným postupem, který musí vysledovat od jiných pracovníků. 

V oblasti výkonových norem: 

• zde je zaznamenám určitý rozvoj snižující časovou náročnost výroby, 

• normalizační oddělení si vytváří podmínky pro jakost kvality výroby, 

• neustále probíhá přes reklamační knihu zohledňování nenormovaných nebo 

chybně znormovaných činností, které se ale plně nepromítají do výrobní 

dokumentace, potažmo do plánování a tím i do počtu jednicových pracovníků. 

Tím může nastat ohrožení termínu dodávek, 

• obsluha strojů PEMA nezná své úkolové časy. 

V oblasti vytížení pracovníků: 

• pracovníci se schovávají za opravy, kde není definováno, v jakém čase mají 

co opravit, 

• pracovníci nejsou dostatečně využíváni, protože není vyhodnocována jejich 

výkonnost a prostoje za každou směnu jmenovitě. Taktéž technologická nekázeň 

pracovníků je značná.  
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Pracovníci se nezapojují do tvorby postupu: 

• technologické postupy nejsou nijak specifikovány, ale jsou dány pouze názvy 

operací, 

• nelze vysledovat žádné záznamy o provedených zlepšeních, 

• pracovní operace nebyly odvozeny od času výrobního taktu. 

Na strojích probíhají často malé a velké přestavby: 

• přestavby linky nejsou popsány přestavbovým řádem a ani se nesleduje jejich 

skutečná časová náročnost, 

• standard výměny není zpracován a není vizualizován u stroje, 

• ergonomií pracoviště se v současné době ve firmě nikdo nezabývá, 

• pracoviště nesplňují moderní prvky při vytváření pracoviště, tuto problematiku 

znázorňuje obr. 7. 

 

 

                       Obr. 7 Příklad podmínek na jednom z pracovišť (zdroj: autor) 

 

Protože společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. zrealizovala 

poměrně značnou investici do linky MeS a management je zodpovědný za zajištění 

návratnosti této investice, je nezbytné aktualizovat a případně znovu jasně definovat 

celofiremní projekt, který bude reagovat na změny trhu a stanoví si konkrétní cíle 

a úkoly pro jednotlivé úseky a zodpovědné pracovníky. 

Nové technologické zařízení a krásná nová hala si zaslouží vyladění do parametrů 

podniku světové třídy. Proto je v této diplomové práci nastaven níže uvedený systém 

hodnocení pro jednotlivé oblasti, který se promítne ve vypracovaných  tab. 11 – 20.  

Ohodnocení otázek pak bude doplněno doporučením ve smyslu rozvoje 

jednotlivých oblastí, také se pokusím navrhnout priority k řešení a stanovit 
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předpokládanou časovou náročnost pro VPE a také míru a obsah případné efektivní 

podpory ze strany externí firmy. 

 

Systém hodnocení : 

1 až 5 bodů za otázku 

1 b.           Nerozvinuto. 

2 b.           Začátek. 

3 b.           Rozvoj. 

4 b.           Zralost. 

5 b.           Světová třída. 

 

Tab. 11 Vyhodnocení oblasti standardizace práce a pracovišť 

Poř. Otázka 1 2 3 4 5 

1.1 Pracovní dokumentace je na pracovišti umístěna tak, aby na ni každý pracovník 

viděl při provádění operací. 

■     

1.2  Jednotlivé operace mají stanovenou normu spotřeby času metodou adekvátní 

povaze a výskytu dané práce. 

  ■   

1.3  Pracovníci jsou dostatečně a adekvátně vytíženi v rámci pracovních cyklů. ■     

1.4 Pracovníci jsou zapojeni do tvorby pracovních postupů a lze vysledovat záznamy 

o provedených zlepšeních, je využívána pro školení pracovníků. 

■     

1.5 Každá pracovní operace je navržena tak, aby mohla být dokončena v rámci 

standardního času cyklu (který je odvozen od času výrobního taktu). 

■     

1.6 Jsou standardizovány také nepravidelné, často prováděné činnosti. ■     

1.7 Pracoviště splňují požadavky z pohledu zásad ergonomie.  ■    

1.8 Pracoviště splňují moderní prvky při vytváření pracoviště.  ■    

1.9 Je rozvíjen systém bezpečného pracoviště (vizualizace, preventivní aktivity).  ■    

1.10 Jsou dodržovány důsledně stanovené standardy BOZP.  ■    

 Celkem 16 bodů 

(zdroj: autor) 

 

4.5 Vizuální řízení a metoda 5S 

Zjištění na pracovišti : 

• nikdo nevyhodnocuje metodu 5S, 

• pracovníci neznají principy metody 5S, 

• stěny ani podlahy nejsou vyčištěny od všeho nepotřebného materiálu, přípravků 

atd., 
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• dopravní trasy jsou jen částečně vyznačeny, 

• významné pomůcky nemají jasné pozice, 

• informační tabule neobsahují informace o výrobě, 

• nikdo nezná efektivitu ve výrobním procesu, 

• informační tabule neobsahují informace o zlepšeních, 

• pomůcky nejsou vizuálně řízeny. 

Znalost metody 5S je velice důležitá a významná, protože je propracovanou 

metodou, která patří k základním stavebním kamenům při zavádění štíhlé výroby a je 

základním předpokladem pro zlepšování. Propracovanost této metody je vyobrazeno 

na obr. 8. 

 Mezi další důvody můžeme zařadit: 

• vizualizuje a redukuje plýtvání, 

• zlepšení materiálového toku, 

• zlepšení kvality a bezpečnosti, 

• zlepšení podnikové kultury a postoje lidí. [22] 

 

 

 

     Obr. 8 Základní kámen štíhlé výroby (zdroj: http://e-api.cz/article/69253.metoda-5s- 

8211-zakladni-kamen-stihle-vyroby/)  
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Tab. 12 Vyhodnocení oblasti vizuálního řízení a metody 5S 

Poř. Otázka 1 2 3 4 5 

2.1 Stěny, podlaha a regály jsou vyčištěny od všeho nepotřebného zařízení, přípravků, 

materiálu, zmetků a balícího materiálu a dopravní cesty jsou volné, bez překážek. 

 ■    

2.2 Je používána metoda 5S, která je pravidelně vyhodnocována (sebehodnocení, 

fotoanalýza). 

■     

2.3 Prostředky vizuálního řízení (např. čáry) na podlaze jasně určují a oddělují 

dopravní trasy, výrobní plochy a skladová místa. 

 ■    

2.4 Pracovníci znají principy 5S a pravidla pro udržování pořádku na pracovištích, 

které denně dodržují jako součást své práce. 

■     

2.5 Vše je na svém místě. Významné předměty a pomůcky mají jasně označené místo 

pro uložení. 

■     

2.6 Informační tabule obsahují dostatek aktuálních informací pro řízení a zlepšování 

výrobního procesu. 

■     

2.7 Informační tabule jsou využívány pro řízení procesu neustálého zlepšování. ■     

2.8 Na pracovištích jsou snadno dostupné, viditelné a aktuální vizuální pomůcky dle 

plánu kontrol a potřeb procesu. 

■     

 Celkem 10 bodů 

(zdroj: autor) 

 

4.6 Flexibilita pracovišť a dispoziční uspořádání 

Zjištění na pracovišti : 

• dispoziční uspořádání pracoviště nelze z technologických důvodů změnit, bude 

nutné se zaměřit na flexibilitu pracovníků, 

• v současné době změna výrobního taktu není zvyklostí, 

• komunikace mezi operacemi je obtížná z důvodu absence polyvalence, která 

udává úroveň flexibility, 

• výrobní proces není navržen tak, aby jej bylo možno přestavět na jiný výrobní 

sortiment. Umožňuje přestavby a optimalizaci pouze v části, kde se provádí 

předmontážní výroba MeS, tzv. ustrojení, 

• buňkové uspořádání nebylo zjištěno. 

Tvrzení, že dispoziční uspořádání pracoviště nelze z technologických důvodů 

změnit, nám deklaruje obr. 9. Na obrázku je vidět, že každý stroj a zařízení má své 

pevné místo. 
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                          Obr. 9 Dispoziční uspořádání pracoviště (zdroj: autor) 

Tab. 13 Vyhodnocení oblasti flexibility a dispozičního uspořádání 

Poř. Otázka 1 2 3 4 5 

3.1 Je prováděna analýza délky tras materiálů / dílů výrobou. Trasy jsou zkracovány 

tím, že se mění layout pracovišť. 

■     

3.2  Pracovník může snadno komunikovat s pracovníkem před i za ním. ■     

3.3  Pracovníci jsou schopni efektivně pracovat vedle sebe, vykonávat více pracovních 

činností dle různých výrobních variant. 

■     

3.4 Výrobní proces je navržen tak, aby jej bylo snadné upravit nebo nějak přestavět. ■     

3.5 Jsou využity principy buňkové výroby (U, L, S), všude, kde je to možné. ■     

 Celkem 5 bodů 

(zdroj: autor) 

4.7 Týmová kultura 

Zjištění na pracovišti : 

• mimo údržby absence dalších týmů, 

• není stanovena a nijak se nerozvíjí koncepce týmové společnosti, 

• nebyl zjištěn žádný konkrétní podnikatelský plán, se kterým týmy pracují – 

nejsou jasně specifikovány cíle, 

• nebyly zjištěny žádné kroky k vyšší samostatnosti týmu, 

• pracovníci neznají cíle společnosti a týmů, 

• není možno vysledovat ukazatele, podle kterých jsou týmy hodnoceny, 

• neexistuje efektivní komunikace v týmu, ale ani mimo něj, 

• neexistuje týmové motivační hodnocení, 

• management chodí do výroby, není však záznam o pravidelném předávání 

informací směrem k týmům. 
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Tab. 14 Vyhodnocení oblasti týmové kultury 

Poř. Otázka 1 2 3 4 5 

4.1 V oblasti je ustanovena a rozvíjená organizační struktura dle zásad týmové 

společnosti. 

■     

4.2  V rámci organizace existují i jiné než výrobní týmy.   ■   

4.3  Byly naplněny všechny kroky k správnému ustavení týmů. ■     

4.4 Jednotlivé týmy mají aktuální (podnikatelský) plán týmu, s kterým pravidelně 

pracují. 

■     

4.5 Existuje a naplňuje se program pro další rozvoj týmů / pracovníků směrem 

k jejich vyšší autonomnosti. 

■     

4.6 Týmy užívají efektivních způsobů komunikace (uvnitř i vně). ■     

4.7 Zaměstnanci dokážou přesně vysvětlit cíle společnosti a cíle svého týmu. ■     

4.8 Pracovníci znají a dokážou vysvětlit ukazatele, podle kterých je hodnocen jejich 

tým a používají informační tabuli pro jejich sledování (systém zpětné vazby). 

■     

4.9 Existuje a rozvíjí se systém odměňování postihující výsledky jednotlivých týmů. ■     

4.10 Technici a management chodí pravidelně do výrobního provozu, zjišťují problémy 

týmu, diskutují s členy týmů a pravidelně týmy informují o dění ve společnosti. 

 ■    

 Celkem 13 bodů 

(zdroj: autor) 

4.8 Kontinuální zlepšování 

Zjištění na pracovišti : 

• pracovníci nejsou školení v metodách zlepšování a odhalování plýtvání, 

• není jasná strategie zlepšování, 

• absence informačních tabulí, 

• pracovníci nejsou aktivně zapojeni do procesu neustálého zlepšování, 

• nesleduje se počet zlepšení, 

• na pracovišti nelze vysledovat žádné zlepšení, 

• nelze vysledovat malá zlepšení bez investičních prostředků, 

• není dokladován systém odměňování za zlepšení. 
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Tab. 15 Vyhodnocení oblasti kontinuálního zlepšování 

Poř. Otázka 1 2 3 4 5 

5.1 Oblast (podnik) má jasnou strategii neustálého zlepšování s jasnou organizační 

strukturou a rozložením zdrojů. Existují důkazy o tom, že tato strategie je 

uskutečňována a dodržována. 

■     

5.2  Pracovníci (členové týmu) jsou školeni v metodách pro neustálé zlepšování, znají 

a dokážou identifikovat jednotlivé druhy plýtvání. 

■     

5.3  Informační tabule nebo jiné prostředky názorně ukazují hlavní problémy týmu/ 

pracoviště. 

■     

5.4 Pracovníci (členové týmu) se aktivně účastní akcí, které jsou spojeny s neustálým 

zlepšováním, jsou aktivně zapojeni do vyhledávání a eliminace plýtvání ve 

vlastních procesech. 

■     

5.5 Na pracovišti lze vysledovat proces neustálého zlepšování. Na pracovišti existuje 

a je udržována vizuální informace o počtu / průběhu / efektech jednotlivých 

projektů zlepšování (realizace jednotlivých opatření). 

■     

5.6  Vedle investičních akcí se realizuje významný počet zlepšení, vyžadujících 

minimální nebo žádné investice. 

■     

5.7 Existuje a využívá se systém ohodnocení, podporující vznik a realizaci drobných 

návrhů od všech zaměstnanců. 

■     

5.8 Sleduje se počet námětů na pracovníka/ tým. Počet zlepšení na pracovníka / tým 

se zvyšuje. 

■     

 Celkem 8 bodů 

(zdroj: autor) 

4.9 Předcházení vadám 

Zjištění na pracovišti : 

• pracovníci nejsou školení v systému poka-yoke (zabraňování chybám), 

• počet interních oprav se nesleduje. V současné době existuje tzv. „Reklamační 

kniha“, kde se dohaduje, kolik hodin se uzná ve výrobě jako náklad, 

• nelze vysledovat žádné poka-yoke, 

• v poloautomatickém cyklu nebyl zjištěn alarm stop, 

• zavedená opatření se systematicky nevyhodnocují, 

• nelze vysledovat žádná zastavení procesu z hlediska vad, 
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• absence andonů pro přivolání pomoci. Technologové jsou ve vedlejší budově, 

pracovníci kvality nejsou trvale přítomní na dílně, nesledují ani žádné interní 

zmetkovitosti, 

• neanalyzují se žádné interní vady. Není katalog vad. 

 

Tab. 16 Vyhodnocení oblasti předcházení vadám 

Poř. Otázka 1 2 3 4 5 

6.1 Pracovníci jsou efektivně školeni v základech předcházení vadám (filozofie 

nulových vad, druhy lidských chyb, využití poka-yoke). 

■     

6.2  Existuje sledování propustnosti zmetků (vč. informací od zákazníka), sleduje se  a 

analyzuje délka cesty: chyba – vada – identifikace – náprava. 

■     

6.3  Ruční pracoviště jsou vybavena prvky typu poka-yoke, které pomáhají pracovníkům 

rozhodnout o stavu procesu. 

■     

6.4 U operací v automatickém i poloautomatickém režimu jsou zavedena a použita 

opatření typu poka-yoke (funkce „alarm -  stop“). 

■     

6.5 Je průběžně sledováno, zda již zavedené a použité opatření na předcházení vadám je 

efektivní. 

■     

6.6  Pracovníci mohou bez následků zastavit výrobní proces, pokud identifikují vadný díl 

nebo pokud nejsou schopni dokončit operaci dle pracovní dokumentace. 

■     

6.7 Pracoviště jsou vybavena prvky andon pro přivolání pomoci, pokud se objeví 

procesní problém. 

■     

6.8 Jsou prováděny aktivity ve smyslu předcházení vadám již ve fázi konstrukční a 

technologické přípravy dílů, výrobků a strojů pro minimalizaci výskytu vad. 

■     

 Celkem 8 bodů 

(zdroj: autor) 

4.10 Rychlé změny sortimentu 

Zjištění na pracovišti : 

• není ustanoven tým na rychlé změny, 

• pracovníci nejsou proškoleni v metodice rychlých změn, 

• neexistuje časová studie na výměnu a opětovné seřízení, 

• neexistuje přestavbový řád pro výměnu, 

• nejsou zde sledovány časové trendy, 

• speciální pomůcky navržené pracovníky – není dokladováno, 

• nestandardně uloženy pomůcky pro výměny, 

• cíl výměn není stanovený ani viditelný na stroji. 
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Tab. 17 Vyhodnocení oblasti rychlých změn 

Poř. Otázka 1 2 3 4 5 

7.1 Změny jsou plánovány a připraveny v dostatečném předstihu (členové týmu ví 

kdy dojde ke změně a mají možnost se na změnu připravit). 

  ■   

7.2  Týmy jsou školeny v technikách a metodách snižování doby výměny nástrojů a 

změny sortimentu. 

■     

7.3  Aktivity spojené se seřizováním a změnami jsou popsány časovou a pohybovou 

studií (videozáznam) s cílem identifikovat a popsat jednotlivé druhy plýtvání. 

■     

7.4 Existují standardní postupy (jízdní řády) pro výměnu nástrojů / sortimentu, tyto 

jsou vizualizované a aktualizované. 

■     

7.5 Časy prostojů jsou viditelně sledovány na každém pracovišti, kde jsou významné 

změny prováděny. 

■     

7.6  Jsou vyvinuty a použity speciální pomůcky a zařízení pro zkrácení času výměn. ■     

7.7 Všechny přípravky, nástroje, materiál, díly potřebné pro následující výrobu jsou 

připraveny dopředu. Nástroje a formy pro výměnu jsou skladovány poblíž a 

udržovány v dobrých podmínkách. 

  ■   

7.8 Každý graf sledování výměny obsahuje časový cíl, lze vysledovat trend 

k neustálému snižování prostojů z důvodu změn. 

■     

 Celkem 12 bodů 

(zdroj: autor) 

4.11 Total Productive Maintenance (TPM) – Totálně produktivní 

údržba 

TPM (Total Productive Maintenance), která vznikla v Japonsku v 50. a 60. letech, 

rozvíjí přístupy preventivní a prediktivní údržby. V USA a Evropě zavádí nové prvky, 

jako je zavedení autonomní údržby, zapojení malých týmových skupin, vizuální 

management či prvky bezpečnosti na pracovišti. Dle původního záměru je TPM 

program, jehož cílem je zlepšení údržby a všech procesů v podniku. Žádné prostoje, 

nulová zmetkovitost, žádné úrazy. Původně se TPM týkal jen údržby. Dnes se za tím 

skrývá rozsáhlé úsilí managementu, jehož cílem je vědění a konání zaměstnanců 

usměrnit do toku. 

Hlavním principem při zavádění TPM je nutná spolupráce obsluhy zařízení 

s údržbou zaměřená na postupnou redukci neplánovaných oprav a zvyšování podílu 

plánovaných údržbářských činností. Považuji za důležité upozornit na důležitost 

způsobu odměňování pracovníků údržby. Tito pracovníci si musí uvědomit, 
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že hodnocení jejich práce se neodvíjí od počtu hodin strávených odstraňováním poruch, 

ale počtem hodin, kdy jsou stroje plně provozuschopné a mohou vyrábět kvalitní 

výrobky za podmínek splňujících předepsaný provozní stav. [8] Základní pilíře TPM, 

které řeší a zlepšují údržbu ve všech výrobních podnicích, nám znázorňuje obr. 10. 

 

 

Obr. 10 Základní pilíře TPM (zdroj: RAKYTA, M. Management údržby vyžaduje 
projektové řízení) 

Zjištění na pracovišti : 

• nelze vysledovat žádnou strategii v oblasti TPM, 

• neexistuje tým na TPM, 

• nevyhodnocuje se CEZ (celková efektivita zařízení), používanější název je OEE 

(Overall Equipment Effectiveness). Slouží jako ukazatel efektivnosti využití 

strojního zařízení. Při jeho výpočtu jsou zohledněny tři základní ukazatele – 

dostupnost zařízení pro výrobu (Availability), výkon zařízení (Performance) 

a kvalita výroby na zařízení (Quality). Při výpočtu těchto ukazatelů se 

zohledňují časové a výkonnostní ztráty (prostoje, odstávky, zpomalení výroby 

apod.) a ztráty způsobené nekvalitou výroby, schéma výpočtu OEE znázorňuje 

obr. 11, 

• jiné aktivity nejsou dokladovány. Mistr sám tvoří tzv. mazací plán na stroje 

PEMA – zatím je jen u něho v počítači, 

• neexistuje plán pro samotnou údržbu, 

• plán preventivní údržby není dokladován, 
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• neexistuje žádná specifikace po opravě, 

• neexistuje trend zvyšování OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

 

Obr. 11 Schéma výpočtu OEE (zdroj:http://www.volko.cz/co-je-to-oee, upraveno 

autorem) 

Tab. 18 Vyhodnocení oblasti TPM (Total Productive Maintenance) 

Poř. Otázka 1 2 3 4 5 

8.1 Změny jsou plánovány a připraveny v dostatečném předstihu (členové týmu ví, 

kdy dojde ke změně, a mají možnost se na změnu připravit). 

  ■   

8.2  Týmy jsou školeny v technikách a metodách snižování doby výměny nástrojů a 

změny sortimentu. 

■     

8.3  Aktivity spojené se seřizováním a změnami jsou popsány časovou a pohybovou 

studií (videozáznam) s cílem identifikovat a popsat jednotlivé druhy plýtvání. 

■     

8.4 Existují standardní postupy (jízdní řády) pro výměnu nástrojů / sortimentu, tyto 

jsou vizualizované a aktualizované. 

■     

8.5 Časy prostojů jsou viditelně sledovány na každém pracovišti, kde jsou významné 

změny prováděny. 

■     

8.6  Jsou vyvinuty a použity speciální pomůcky a zařízení pro zkrácení času výměn. ■     

8.7 Všechny přípravky, nástroje, materiál, díly potřebné pro následující výrobu jsou 

připraveny dopředu. Nástroje a formy pro výměnu jsou skladovány poblíž a 

udržovány v dobrých podmínkách. 

  ■   

8.8 Každý graf sledování výměny obsahuje časový cíl, lze vysledovat trend 

k neustálému snižování prostojů z důvodu změn. 

■     

 Celkem 12 bodů 

(zdroj: autor) 
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4.12 Materiálové toky 

Zjištění na pracovišti : 

• manažeři pro výrobu nejsou proškoleni v systémech řízení tahem, 

• pracovníci nezlepšují systém řízení toku materiálů, 

• signály následujících procesů ve výrobě nejsou identifikovány. V informačním 

systému jsou položky, které nejsou aktualizovány, ve smyslu Objednáno 

Dodáno, 

• není zřejmé, kolik se vyrábí dílů pro potřeby dalšího procesu v daném čase 

pro daný počet pracovníků následujícího procesu, 

• režijní materiál není řízen tahem (KANBAN – systém pro signalizaci stavu 

zásob a rozpracované výroby), 

• výrobní plány se mění v čase v závislosti na produktivitě, 

• tahový systém je řešen zásobou materiálu. 

• důvody velikosti zásob jsou nedostatečně analyzovány. 

 

Tab. 19 Vyhodnocení oblasti materiálových toků 

Poř. Otázka 1 2 3 4 5 

9.1 Všichni manažeři jsou vyškoleni v principech řízení toku materiálu. ■     

9.2  Pracovníci, kteří bezprostředně řídí systém Kanban apod., jsou proškoleni, rozumí 

systému, berou ho za svůj a aktivně se podílí na zlepšování. 

 ■    

9.3  Tok materiálů a dílů je založen na signálech o potřebách následného procesu. 

Systém je propojen v rámci celého toku výrobku. 

 ■    

9.4 Pracovníci nejsou nuceni (a sami nenutí) vyrábět více dílů než následující procesy 

spotřebovávají. 

 ■    

9.5 Na základě tahu je řízen i tok pomocného a režijního materiálu. ■     

9.6  Dle změn požadavků zákazníka se výrobní plán mění pouze v rámci konečného 

procesu. 

  ■   

9.7 Všechny problémy se systémem tahu jsou okamžitě řešeny a systém není 

obcházen (umělou tvorbou zásob). 

 ■    

9.8 Důvody pro udržování stanovených skladových zásob jsou neustále analyzovány 

s výsledkem postupného snižování skladových zásob a rozpracovanosti. 

 ■    

 Celkem 15 bodů 

(zdroj: autor) 
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4.13 Vyvážená výroba 

Zjištění na pracovišti : 

• s blížícím se milníkem roste potřeba zdrojů. Plánování nepočítá s 30-40 % časů, 

které nejsou znormovány, ale pouze s 30 % neproduktivních časů, 

• na dílně není vidět denní a týdenní plán, 

• pracovníci na dílně se nezabývají plánem ani ztrátami ve výrobě, 

• existuje zde velká nepřesnost mezi měsíčními plány a skutečností, 

• nepracuje se s časy cyklů a taktů, 

• nejsou zde dokladovány různé rychlosti taktů, 

• není zde jasný vztah pracovníka v cyklu k taktu, 

• chybí zde vyhodnocení, co je pro provoz výhodnější, zda vyrábět vždy tři stejné 

díly kotlů návazně za sebou (opakování chyb, využití ploch apod.) nebo vyrábět 

kotle postupně. Podle plánování by se měly vyrábět postupně. 

 

Tab. 20 Vyhodnocení oblasti vyvážené výroby 

Poř. Otázka 1 2 3 4 5 

10.1 Velikost výrobních dávek je pravidelně optimalizována ve smyslu snižování 

rozpracovanosti a zásob. Využívá se principů výrobního mixu. 

■     

10.2  Hodinový/denní plán je viditelný pro každou výrobní buňku, linku nebo proces.  ■    

10.3  Pracovníci ve výrobních týmech se zabývají sledováním plnění 

hodinového/denního plánu (např. provádějí výpočet hodinové stability). 

■     

10.4 Měsíční výrobní plány jsou dostatečně vyváženy/vybalancovány.  ■    

10.5 Využívá se a aktivně se pracuje s časy taktů a cyklů. ■     

10.6  Pro výrobní procesy existují (pokud je to možné) nejméně 2 varianty taktu (nízký, 

vysoký), které se podle potřeby využívají (princip shojinka). 

■     

10.7 Grafy s výrobními variantami ukazují vztah cyklu každého pracovníka 

k příslušnému času taktu (např. sloupcový Yamazumiho diagram cyklu). 

■     

10.8 Pokud se požadavky zákazníka mění (zvyšují, snižují), existuje prokazatelný 

rychlý způsob reakce. 

  ■   

 Celkem 12 bodů 

(zdroj: autor) 

 

 

 



62 

 

Zlepšování procesů zahrnuje tři elementy: otázku, analýzu a akci. Zlepšování 

procesů představuje taktický nástroj podpory efektivnosti a efektivity procesu, 

který zkoumá současný proces z hlediska transformace, vstupního materiálu 

a výstupního materiálu. Po analýze procesních operací dospějeme k alternativním 

řešením anebo protiopatřením. Nakonec na řadu přichází samotná akce, kdy se navržené 

řešení uskuteční za účelem zlepšení procesu ve smyslu celkových nebo okamžitých 

výsledků. Zlepšování procesů probíhá následovně: průběžně a systematicky zjišťujeme 

údaje, ptáme se, analyzujeme a konáme tak, aby byla podpořena efektivnost a efektivita 

procesu. [10] 

Pokud chceme procesy zlepšovat, musíme se je nejdříve naučit pozorovat, 

porozumět jim. K tomuto účelu nám slouží techniky průmyslového inženýrství, 

mezi které patří např.: grafické procesní analýzy, postupové diagramy, montážní 

diagramy, procesní mapy (např. cross-functional process map), videozáznamy apod. 

[11] 

4.13.1 Graf Yamazumi 

Jako názorný příklad výše uvedeného tvrzení bych chtěla popsat japonskou 

metodu Yamazumi. Je to metoda a vizuální nástroj, který má pomoci při hledání 

efektivního cyklu operátora v rámci montážního procesu. Yamazumi je součtový 

sloupcový graf, který ukazuje vyváženost montážních časů a může být navržen 

pro jeden produkt anebo pro skupinu produktů. V japonském jazyce znamená doslovně 

vybalancovat. Na ose x se nacházejí jednotlivé pozice (pracoviště) a osa y znázorňuje 

časový údaj, jak je patrno z obr. 12. [23]  
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Obr. 12 Ukázka grafu Yamazumi (zdroj: http:/www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/ 

archiv/transfer/13-2009/pdf/073-077.pdf) 

 

Yamazumi definuje přesně typ práce a barevně rozlišuje: 

• zelené označení – práce s přidanou hodnotou. Práce, která mění formu, 

vlastnosti a hodnotu výrobku. Mezi takovou práci se řadí např. proces 

šroubovaní nebo lisovaní. Jde o každou vybranou montážní operaci, která přináší 

výrobku přidanou hodnotu, 

• oranžové označení – představuje nutnou práci. Práce je bez přidané hodnoty, 

ale je potřebná na to, aby se změnila forma, vlastnosti a hodnota výrobku. 

Je nutná k tomu, aby bylo možné realizovat práci s přidanou hodnotou. Jedná se 

např. o uchopení, následné nasazení, uvolnění součástky, 

• červené označení – označuje práci bez přidané hodnoty. Práce, která nemění 

formu, vlastnosti a hodnotu výrobku. Je to práce, která by měla mít v metodě 

Yamazumi nejmenší hodnotu a měla by se vyskytovat co nejméně. Nejčastěji se 

tímto značením označují kontrolní a měřící operace, chůze operátora k regálu 

s díly apod. Tato práce je považována za nadbytečnou, 

• žluté označení – představuje volitelnou práci. Práce, která není vykonávaná 

na každém výrobku a je závislá na specifikacích. Žluté značení má uplatnění 

v typově a konstrukčně odlišných produktech, kde se daný díl vůbec nemontuje, 

např. kvůli nekompatibilitě, 
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• modré označení – představuje proměnlivou práci. Práce, která je vykonávaná 

na každém výrobku, ale její rozsah a trvání závisí na specifikaci. 

 

Na závěr celé kapitoly 4, týkající se zjištění na pracovišti a vyhodnocení 

jednotlivých oblastí, byl zpracován výsledný graf, který odpovídá nastavenému systému 

hodnocení. Graf, který je přílohou č. 6, vyjadřuje v procentech, nakolik je daná oblast 

rozvinuta. Bohužel je nutné konstatovat, že se všechny oblasti nacházejí buď v kritické 

oblasti, nebo v oblasti nutno rozvíjet.  

Kapitola 5 se bude zabývat technicko-ekonomickými opatřeními, organizačními 

opatřeními a jasně formulovanými doporučeními. Jsem přesvědčena, že povedou 

k výraznému zlepšení celého systému a optimalizaci výroby. 

 

5. NÁVRHY NA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A ORGANIZAČNÍ 

OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ SYSTÉMU, STANOVENÍ 

KRITÉRIÍ PRO OPTIMALIZACI VÝROBY 

5.1. Společné shrnutí pro všechny oblasti 

Obsahuje charakteristiku a vyhodnocení problémů i předností, analýzu příčin 

a možností efektivního rozvoje řešené problematiky na lince MeS. 

Dle vlastního průzkumu při zpracování diplomové práce nejvíce ovlivnilo 

současnou situaci: 

• mezi lidmi na provozu se považuje za normální, že není dosahováno 

maximálního výkonu a kvality, 

• fatální dopady tvrzení bývalého vedení „JE TO NOVÉ, MUSÍ SI TO 

SEDNOUT“, 

• náběhová křivka není jasně definována, 

• existují dílčí rozpory mezi pracovníky ve výrobě, techniky a obchodníky. 

Je vidět určité problémy ve spolupráci mezi výrobou a ostatními procesy, 

• nejsou systematicky vyhodnocovány a řízeny parametry výkonnosti a nejsou ani 

aplikovány na provoz i na pracovníky, 

• není zde dostatečně zdůrazněna odpovědnost celé společnosti VPE  za využití 

investice a dosažení plánovaných cílů, 
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• změnily se některé předpoklady obsažené ve studii proveditelnosti. Chybí zde 

založení a řízení celofiremního projektu, zajišťujícího návratnost investice 

do provozu MeS. 

5.1.1 Doporučení k řešené problematice daných oblastí 

• AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI + založení a řízení 

celofiremního projektu „ZAJIŠTĚNÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE 

MEMBRÁNOVÉ STĚNY“. Promítnou se zde změny na trzích 

a v konkurenčním prostředí, pomocí stanovení konkrétních cílů a úkolů. Řídit 

systematicky spolupráci mezi procesy ve VPE s externím prostředím. Externí 

firma může pomoci s projektovým řízením, ale zejména s „řízením současnosti 

z budoucnosti“ – modely návratnosti při různých alternativách vývoje 

podnikatelského prostředí. 

• DEFINOVAT A SYSTEMATICKY ŘÍDIT NÁBĚHOVOU KŘIVKU. 

Náběhová křivka nespecifikuje jen výkon a kvalitu, ale i o dosažené náklady. 

Externí firma může pomoci s metodikou dosažení parametrů náběhové křivky. 

• IDENTIFIKOVAT SKUTEČNÉ NÁKLADY MEMBRÁNOVÝCH STĚN. 

Sestavit a využít nákladový model postavený na skutečných nákladech procesů 

zajišťujících dodávky MeS (ne jen na kalkulacích). 

5.1.2 Doporučení – oblast Standardizace práce a pracovišť 

5.1.2.1 Technologické postupy 

• vypracovat technologické postupy (TP) s požadovaným detailem, aby zde mohly 

být zaznamenány nejlepší zkušenosti, definovat Best Practice, 

• používat vizualizaci, aby pracovník pochopil, kde jsou kritická místa. 

Na základě budování postupů vytvářet know-how společnosti, 

• využívat postupy jako školící materiály. Je zde velká absence tohoto procesu, 

• sjednotit se s normováním na standardu TP. 

Předpokládaný přínos: bude zaznamenáno technologické know-how firmy, 

vytvořeny podmínky pro zdokonalování Best Practice, zkrácena doba na zaškolení 

nových pracovníků, bude sjednoceno normování s TP. Předpokládaná úspora min. 5% 

osobních nákladů.  

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         20 dnů 
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Charakter případné podpory ze strany externí firmy: vytvoření metodiky 

a proškolení pracovníků, koučing. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            2 dny 

5.1.2.2 Výkonné normy 

• sjednotit TP pro normování a výrobu, 

• používat jasně definovanou metodu pro normování – REFA, Basic MOST, 

• doplnit normy činnosti, které výroba nárokuje jako neznormované, 

• každý pracovník musí vědět, jak dlouho daná výrobní operace probíhá a kolik 

výroby na svém úseku musí za den udělat, 

• zajistit, aby mistr výroby převzal výkonové normy a nesl za jejich plnění 

odpovědnost. 

Předpokládaný přínos: zlepšení plánování kapacit, vytvoření podmínek pro 

měření a vyhodnocování výkonu, usnadnění práce mistrů, pracovníci získají základní 

informace o požadovaném výkonu a udělá se pořádek a přehled v normách, což zvýší 

produktivitu o min. 10%. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         20 dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: 1,5 dne proškolení 

pracovníků a předání efektivních nástrojů pro normování. 1,5 dne konzultace 

při implementaci. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            3 dny 

5.1.2.3 Vytížení pracovníků 

• zavést sledování vytížení pracovníků a ztrát 

•  zavést sledování parametrů ME (Man Efficiency), CEZ (Celková efektivita 

zařízení, Výkonnost, 

• zavést týmový parametr na dílně, aby se pracovníci hlídali sami mezi sebou -

automotivace pracovního týmu, 

• pracovníky aktivně zapojit do tvorby TPV – technické přípravy výroby. 

Jmenovat předáky z členů týmu při tvorbě technologických postupů a jejich 

zkušenosti promítnout do TP, 

• aktualizovat všechny časy nad rámec plánovaných časů a ty pak promítnout 

do plánování pro dostatečný počet zdrojů pro dané milníky, 

• vypracovat a vizualizovat standardy výměn, čištění a mazání, 
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• vytipovat jedno pilotní pracoviště a realizovat jej podle zásad Průmyslového 

inženýrství. 

a) Sestavit časový plán zavedení na pracovištích. 

b) Proškolit mistry a administrativní pracovníky v časových 

studiích. 

c) Pověřené pracovníky naučit metodu MOST (Maynard Operation 

Sequence Technique) a stanovit ideální cykly. 

MOST je metoda nepřímého měření spotřeby času pracovní činnosti. Vychází 

ze skutečnosti, že jakákoliv práce je vlastně přemisťování hmoty či objektu a můžeme 

tuto práci popsat jedním ze čtyř sekvenčních modelů. K jednotlivým parametrům 

sekvenčních modelů jsou potom přiřazovány předdefinované indexy. [24] 

Přínosy metody MOST: 

• velmi příznivý poměr mezi náročností metody a její přesností, 

• možno definovat časy budoucích operací, 

identifikace plýtvání během vykonávané práce (vysoké indexy jsou podnětem 

pro zlepšení). [24] 

Předpokládaný přínos pro doporučení – zavést sledování vytížení pracovníků 

a ztrát: při optimální jednoduchosti a podpoře jednoduchým SW, při vyhodnocování 

a řízení ztrát je pravděpodobné, že dojde ke zvýšení výkonnosti každého pracovníka 

až o 10% a snížení ztrát min. o 10%. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:          7 dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: nastavení systému, 

optimalizace struktury informací, proškolení pracovníků a předání jednoduchého SW. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            2 dny 

Předpokládaný přínos pro doporučení – pracovníky aktivně zapojit do tvorby 

TPV: záznam know-how a vytvoření podmínek pro tvorbu a aktualizaci Best Practice, 

zásadní aktivizace klíčových pracovníků. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:          40 dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: vedení ukázkových 

workshopů, proškolení pracovníků. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            2 dny 
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Předpokládaný přínos pro doporučení – vytipování pilotního pracoviště 

a realizace dle zásad PI: vytvoření vzoru pro ostatní i budoucí pracovníky, zásadní 

zvýšení kvalifikace pracovníků a dosažení změny  postojů pracovníků. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:          5 dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: metodická pomoc, krátká 

proškolení v metodách a koučing. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            2 dny 

5.1.3 Doporučení – oblast Vizuální řízení a metoda 5S 

• vyhodnocovat metodu 5S, 

• vyznačit dopravní trasy, 

• jmenovat tým a doškolit pracovníky v metodě 5S, 

• jasně a zřetelně stanovit pozice významných pomůcek, 

• instalovat firemní informační tabule a vybavit je informacemi z výroby, 

• udržovat maximální čistotu a pořádek na pracovišti. 

Předpokládaný přínos: zvýšení disciplíny na pracovišti, vyslání jasného signálu 

pracovníkům, zlepšení informovanosti, zmenšení ztrát z hledání. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         10  dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: metodická pomoc, krátká 

proškolení v metodách a koučing. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            2 dny 

5.1.4 Doporučení – oblast Flexibilita pracovišť a dispoziční uspořádání 

Protože není možné z technologických důvodů realizovat flexibilní pracoviště, 

zaměříme se na flexibilitu pracovníků. 

• vypracovat matici zastupitelnosti včetně hodnoty polyvalence zastupitelnosti. 

Matice jasně definuje, kdo kterou operaci je schopen vykonávat. Polyvalence 

pak udává úroveň flexibility, 

• vypracovat kvalifikační matici. Ta určuje, kdo na které operaci se bude zaučovat 

a sleduje, v jaké fázi se pracovník v zaučování nachází, 

• zavést konta pracovní doby = zvýšení pružnosti, snížení práce přesčas, úspora 

osobních nákladů min. 3%. 

Předpokládaný přínos: po vypracování matice zastupitelnosti vč. polyvalence 

zastupitelnosti a vypracování kvalifikační matice, zvýší se produktivita  až o 5%. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         10  dnů 
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Charakter případné podpory ze strany externí firmy: metodická pomoc 

a koučing pracovníků. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            1,5 dne 

5.1.5 Doporučení – oblast Týmová kultura 

• nastartování týmové společnosti se jeví jako naprosto prioritní opatření 

při řešení problematiky MeS, 

• je nutné jmenovat vedoucí týmů pro jednotlivé klíčové oblasti a definovat 

složení týmů, 

• proškolit týmy v potřebných technikách dle oblastí (0,5 až 1 den), 

• stanovit cíle jednotlivým týmům, 

• zajistit pravidelné cyklické workshopy týmů (1 až 2 hodiny/denně) v trvání 

jednoho týdne, 

• definovat v týmech opatření, sestavit je do katalogů a pravidelně je aktualizovat, 

• stanovit interní a externí komunikaci včetně komunikačního kalendáře (kdy, 

kde, kdo, co), 

• zavést týmové motivační hodnocení, 

• zavést pravidelnou kontrolu činnosti týmů a jejich auditovaní. 

Předpokládaný přínos: jak již bylo řečeno, základem jsou workshopy členů 

týmů, na kterých bude vysvětleno základní know-how a možnosti dosažitelných efektů. 

Členové týmů si za podpory zkušených poradců a proškolených pracovníků VPE 

navrhnou měřitelné a kontrolovatelné cíle, které se stanou základem práce jednotlivých 

týmů a následně budou rozpracovány do konkrétních opatření. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         10  dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: příprava workshopů 

a jejich realizace, vytvoření výchozí verze Katalogu opatření pro práci jednotlivých 

týmů. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            3 dny 

5.1.6 Doporučení – oblast Kontinuální zlepšování 

• proškolit pracovníky v oblasti kontinuálního zlepšování, 

• stanovit zodpovědnou osobu za tuto oblast, 

• sledovat procesní parametry PI (Productivity index), CEZ (Celková efektivita 

zařízení). Tyto zveřejňovat na informační tabuli včetně časového vývoje, 
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sledovat a vyhodnocovat ztráty. Na základě Paretových analýz navrhovat opatření 

ke snižování ztrát, tzn. vést záznam závad na zařízení vč. četnosti jednotlivých 

závad. Pomocí Paretova principu následně zpracovat diagram, který nám názorně 

ilustruje obr. 13, [25]  

• proškolit pracovníky o plýtvání a jeho eliminaci, 

• provést průzkum dle afinitní metody (vyhodnocení průzkumu slovního vyjádření 

nespokojenosti), 

• vytvořit směrnici pro motivaci ke zlepšení, 

• sledovat trendy v počtu zlepšení. 

 

     Obr. 13 Paretův digram (zdroj: http://lorenc.info/3MA112/paretova-  analyza.htm) 

 

Předpokládaný přínos: zavedením opatřením k zajištění funkčnosti procesu 

kontinuálního zlepšení si pracovníci osvojí trvale použitelné metody pro sledování 

výkonnosti a efektivity, naučí se rozeznat plýtvání a budou systematicky pracovat 

se ztrátami. Bude reálné dosáhnout v dané časové periodě snížení ztrát o 3-5%.  

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         20  dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: proškolení pracovníků 

o ztrátách a jejich eliminaci, konzultace při aplikaci v týmech, konzultace a workshopy 

při zavádění měření výkonnosti procesů a uplatnění dílčích metodik. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            3 dny 
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Je známo, že ve výrobních podnicích nikdy nekončí snaha o eliminaci různých 

druhů plýtvání formou zavádění produktivnějších postupů, navrhování a zvyšování 

kvality výrobků, zlepšování pracovišť a zejména zvyšování podílu činností vnášejících 

do výrobků přidanou hodnotu.  

5.1.7 Doporučení – oblast Předcházení vadám 

• proškolit pracovníky v oblasti předcházení vadám, 

• stanovit zodpovědnou osobu za tuto oblast, 

• používat formuláře předcházení vadám. Tento formulář se používá jako nástroj 

pro předcházení vadám. Pokyn pro vyplnění tohoto formuláře dává úsek ŘJ 

(řízení jakosti). Cílem je nalezení příčiny vady a chyby a vymyslet takové 

opatření, které i při vzniku chyby nezpůsobí vadu, 

• použít andon u strojů na pracovištích. Tomuto přivolání pomoci na pracoviště 

zamezíme výrobě zmetků a taktéž zamezíme čekání než někoho seženu, 

• vytvořit katalog vad, 

• nutno vyhodnocovat interní vady, 

• použít na PEMA linkách metodu plánovaného experimentu DOE (Designe 

of Experiments) k odstranění vad. Jde o naprosto ideální situaci pro nasazení 

metody DOE s reálnými předpoklady snížit v čase řádů měsíců vady jako 

křivost, šavlovitost, vady svárů na polovinu. 

Předpokládaný přínos: zavedením systému předcházení vadám docílíme snížení 

víceprací a nákladů na odstraňování vad. Je reálné dosáhnout snížení zmetkovitosti až 

o 5%. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         10  dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: proškolení pracovníků 

o metodách předcházení vadám, konzultace při aplikace v týmech. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            1,5 dne 

Metoda plánovaného experimentu  DOE (Designe of Experiments)  je velice 

účinným nástrojem pro zlepšení a optimalizaci procesů a výrazné zvyšování schopností 

firem. DOE je aktivní statistická metoda, při níž se provádí promyšlené změny 

v procesu, pozorují  příslušné odezvy s cílem získat informace vedoucí ke zlepšení 

procesu. Při experimentování, stejně jako v běžné praxi, nevyjde  nic přesně podle 

plánu. Proto je dobré použít metodu DOE, aby se firmy ve svých procesech vyrovnaly 
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s neočekávanými situacemi, našly cesty ke zlepšení výkonnosti a zmenšily nežádoucí 

variabilitu výstupů procesů. 

Použití metody DOE je dobrým indikátorem vyspělosti podniku. Ukazuje to, 

že firemní kultura je otevřená přijímání nových metod a inspirací a že to firmy 

se zlepšováním procesů myslí opravdu vážně. [26] 

Předpokládaný přínos: zavedení metody plánovaného experimentu DOE – jde 

o naprosto ideální situaci, protože se v současné době vynakládá daleko více než 80% 

objemu normohodin na PEMA strojích na odstraňování povrchových vad, vad svárů, 

a šavlovitosti. Na základě zkušeností z jiných projektů je reálné, že za sledované období 

dojde ke snížení vad až o 50%. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         30-40 dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: nasazení praktiků, 

kteří s metodou průmyslového experimentu pracují, revize procesů, sestavení DOE 

matice, nastavení měřící metodiky a kalibrace, testování dle DOE plánu, vyhodnocení 

výsledků, nové nastavení procesů se sledováním výrobní produkce, ověření nového 

nastavení takt time. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            15-25 dnů 

5.1.8 Doporučení – oblast Rychlé změny sortimentu 

• definovat tým na systém SMED (Single-Minute Exchange of Die). SMED 

je systém založený na týmové práci a zlepšování, který nám významně snižuje 

dobu změny a seřízení stroje. Rychlé změny jsou základem pro zvýšení 

flexibility výroby a zkracování průběžné doby procesu. Taktéž bývají 

předpokladem pro možné snížení výrobních dávek (vynucené např. nutností 

rychleji reagovat na poptávky v širokém výrobním sortimentu bez navyšování 

rozpracovaných zásob), které by jinak mělo významné negativní dopady 

na efektivitu. [27] Postup při aplikaci metody SMED ilustruje obr. 14, 

• proškolit pracovníky v metodice rychlých změn. Je známo, že bez tréninku se 

žádný závod nevyhraje, 

• provedení časové studie. Natočení výměny na video a definování plýtvání 

při výměnách, 

• vizualizovat přestavbový řád, 

• sledovat trendy, 

• zavést katalog opatření pro rychlé změny, 
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• stanovit časové cíle výměny. 

 

1. KROK

2. KROK

3. KROK
interní 

činnosti

Původní doba změny

Nová doba změny

externí činnosti

externí činnosti

externí činnosti

interní činnosti

interní činnosti

 

Obr. 14 Postup při aplikaci metody SMED (zdroj: MAŠÍN, I., VYTLAČIL, M. Nové 
cesty k vyšší produktivitě: Metody průmyslového inženýrství) 

 

Předpokládaný přínos pro zavedení systému rychlých změn SMED: snížení 

času na seřízení, zvýšení využití strojních zařízení, nižší průběžná doba výroby, vyšší 

pružnost výroby, redukce zásob. U zvýšení využití strojů a zkrácení doby výměn můžeme 

mluvit až o 40%. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         15  dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: krátká školení, konzultace 

a krátké workshopy při rozběhu. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            3 dny 

5.1.9 Doporučení – oblast Total Productive Maintenance (TPM)  

• ustavit tým na TPM, 

• proškolit pracovníky v TPM, 

• stanovit cíle pro tým v oblasti TPM. 

• zpracovat standard čištění a preventivní údržby na strojích PEMA. 

• stanovit časový plán zavedení TPM na dalších strojích. 

• zavést u všech klíčových strojů a zařízení během jednoho roku  standard mazání. 
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TPM lze přeložit jako Totálně produktivní údržba. Tento překlad však může vést 

k mylnému chápání TPM jako problematiky týkající se především útvaru údržby 

v podniku. Jedná se o program, který z hlediska údržby strojů a zařízení nepočítá jen 

s profesionálními údržbáři, ale využívá schopností a dovedností všech pracovníků 

podniku s cílem výrazně snížit prostoje strojů a ztráty v jejich využívání po celou dobu 

životního cyklu zařízení. Program je založený ve velké míře na prevenci a kromě 

operátorů strojů se do systému TPM zapojují i další profese v podniku, například 

pracovníci technické přípravy výroby či konstrukce. [15] 

5.1.9.1 Návrh strategie pro rozvoj TPM 

Mezi další doporučení, které bude přínosem pro společnost, patří stanovení 

strategie pro rozvoj TPM, která je popsána v tab. 21. 

Vzhledem k nalezeným nedostatkům v oblasti TPM lze konstatovat, že tato 

výroba je v implementaci této metody teprve na počátku. Není to žádná hrozba, 

poněvadž se provoz nachází na začátku svého funkčního období a to nejlepší má před 

sebou. Hrozbou by byl neaktivní přístup vedoucích pracovníků, který by ignoroval tato 

zjištění a promarnil ideální období pro inovativní opatření.  

 

Tab. 21 Tři strategie pro rozvoj TPM 

1. STRATEGIE TPM ORIENTOVANÁ NA SAMOSTATNOU ÚDRŽBU 

Orientace na operátory a výrobní týmy při péči a údržbě svého zařízení je 

kritickou oblastí a rozhoduje o úspěšnosti TPM. 

2. STRATEGIE TPM ORIENTOVANÁ PLÁNOVANOU ÚDRŽBU 

Orientace na údržbáře a techniky. Obsahuje prvky preventivní a prediktivní 

údržby zabývající se životním cyklem stroje. Je orientována na dovednosti 

údržbářů, dokumentaci strojů, diagnostických technik, analýz, vizuálního řízení 

atp. 

3. STRATEGIE TPM ORIENTOVANÁ NA ZLEPŠOVÁNÍ STAVU 

STROJŮ 
 

(zdroj: autor) 
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Předpokládaný přínos: zavedením systému TPM dosáhneme snížení ztrát o 3% 

při nezvýšení nákladů na údržbu. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         20 dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: krátká školení, konzultace 

a krátké workshopy na klíčových pracovištích. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            4 dny 

5.1.10  Doporučení – oblast Materiálové toky 

• jmenovat zodpovědnou osobu za danou oblast, 

• jmenovat tým a definovat cíle, 

• proškolit členy týmu v technikách mapování hodnotového toku vhodných 

pro MeS, 

• aktualizovat stavy zásob, 

• zpracovat mapu hodnotového toku VSM (Value Stream Mapping) pro vybrané 

cíle. Názorná ukázka, jak má  mapa hodnotového toku VSM vypadat, je na obr. 

15.  

 

 

  Obr. 15 Value Stream Mapping (Mapování toku hodnot) 

(zdroj: http://www.rff.com/value_stream_1.htm) 
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VSM – Value Stream Mapping – Mapování toku hodnot. Jde o analytický nástroj 

pro mapování hodnotového toku ve výrobních i administrativních procesech. Tento 

grafický nástroj vycházející z konceptu štíhlé výroby nám znázorňuje obraz současného 

stavu procesů, díky kterému jsme schopni odkrýt veškeré abnormality vznikající 

při realizaci produktu. Hodnotový tok představuje zaměření se nejen na materiálové 

toky, ale také na toky informační. Výstupem tohoto nástroje je ucelený pohled 

na hodnotový tok vytipovaného výrobku. Při mapování daného výrobku v gembě 

(přímo ve výrobě, na pracovišti) odhalíme možné ztráty, úzké místo a důvody 

neefektivního toku v procesech, na pracovišti, v systému či skladech. Mapa toku hodnot 

je nástrojem vizuálním, mnohdy slouží k hlubšímu pochopení celého toku produktu skrz 

výrobou s návazností na systém řízení a plánování výroby, kapacitu průtoku procesy 

a výši zásob s ohledem na požadavek zákazníka. Cílem mapování toku hodnot je 

navrhnout budoucí "ideální" stav tvorby produktu bez plýtvání. [28] 

Předpokládaný přínos VSM: snížení nákladů, optimální nastavení 

mezioperačních zásob, zlepšení kvality výrobků a využití místa, zkrátí se doba vyřízení 

objednávky ( zajištění vyšší spolehlivosti plnění termínů dodávek), redukce zbytečné 

práce. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         10 dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: krátká školení 

o metodách, konzultace a krátké workshopy. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            3 dny 

5.1.11 Doporučení – oblast Vyvážená výroba 

• zavést výpočet zdrojů na základě parametrů z výroby. Sledovat CEZ (celková 

efektivita zařízení), A (dostupnost), Q (kvalitu) a U (využitelnost), 

• vizualizovat plány na dílně, 

• analyzovat odchylky od plánu, 

• sledovat využití zdrojů, 

• sledovat stabilitu procesu, 

• regulovat zdroje P1 (jednicových pracovníků). 
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Předpokládaný přínos: snížení počtu pracovníků a snížení objemu přesčasové 

práce až o 7%. 

Časová náročnost zpracování doporučení pro VPE:         20 dnů 

Charakter případné podpory ze strany externí firmy: konzultace a krátké 

workshopy. 

Časová náročnost podpory externí firmy:                            2  dny 

Předpokládané přínosy a časové náročnosti zpracování všech doporučení jsem 

čerpala z poradenské a inženýringové firmy, která je postavena výhradně na zkušených 

lidech z praxe. 

 

6. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zpracování analýzy současného stavu na lince 

membránových stěn z hlediska výroby i přípravy výroby a dalších aspektů ovlivňující 

výrobní proces ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.  

Protože pozornost byla zaměřena na využití metod PI (průmyslového inženýrství), 

byla použita koncepce štíhlé výroby, tzv. metodika Lean Manufacturing, která pochází 

z konceptu TPS (Toyota Production System). 

V diplomové práci bylo postupně ohodnoceno 10 oblastí, které mohou zavedením 

daných a jasných doporučení ve smyslu rozvoje jednotlivých oblastí snížit výrobní 

náklady a tím zvýšit prodej membránových stěn. Všechny systémy zavedené 

ve společnosti pak budou zavedeny v duchu jednotného systému štíhlých principů 

a můžeme mluvit např. o budování systému postupného vytváření PEPS (Power 

Engineerig Production System). 

Tato diplomová práce poskytne společnosti VPE návod k opatřením a metodám, 

které jsou finančně málo náročné. Diplomová práce navrhuje a rozpracovává opatření 

a metody realizovatelné především v organizačních, vzdělávacích, motivačních a jiných 

investičně málo náročných oblastí. Peníze tudíž budou investovány jen do tzv. měkkých 

opatření, znalostí a dovedností. Pomůže společnosti zvýšit konkurenceschopnost 

na domácím i globálním trhu v oblasti výroby membránových stěn a udržet si přední 

místo v tomto segmentu strojírenství. 

Pokud současná světová ekonomika dále negativně neovlivní objem zakázek 

podniku, je hodně pravděpodobné, že dlouhodobý cíl společnosti bude naplněn. 
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Do budoucna bych společnosti doporučovala zachovat si i strmou křivku inovace 

a významněji spolupracovat s vědeckými a vývojovými institucemi, obzvláště 

s pracovišti VŠB –TU Ostrava. Jedině tak dokáže společnost udržet své postavení 

na trhu a současný technologický náskok ještě zvýšit a zúročit.  
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