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Anotace   

Tématem předložené diplomové práce je „Porovnání různých koncepcí výrobních 

linek“ s cílem doporučení vhodné koncepce pro zavedení ve firmě. Jednotlivé 

koncepce jsou různé způsoby řízení operátorů na montážní linii s principem výroby 

One Piece Flow.  Porovnání bylo provedeno hlavně z hlediska výkonu jednotlivých  

případů a data byla získána z dynamických simulací vytvořených v programu 

Tecnomatix Plant Simulation. Porovnávané způsoby řízení jsou „Hon na zajíce“, 

„Zónové  vybalancování“ a „Hašení požáru“. 

  

Klíčová slova:  

 

montážní výrobní linie, tok jednoho kusu, dynamická simulace 

 

Annotation 

The topic of the thesis is "Comparison of different concepts of production lines" in 

order to design appropriate recommendations for implementation in the company. 

Individual concepts are different ways of managing operators on the assembly line 

with the principle of production One Piece Flow. The comparison was made mainly 

with respect to the performance of individual cases and data were obtained from 

dynamic simulations created with program Tecnomatix Plant Simulation. Compared 

management methods are „Rabbit chase“, "Zone balancing" and „Bucket brigades“. 
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1 Úvod  

 

Informace k této kapitole byly čerpány z těchto zdrojů. [21], [22] 

Uvedené téma diplomové práce (dále pouze DP) je velice aktuální pro současnou 

průmyslovou praxi. V dnešní době kdy firmy ve svém poli působnosti čelí velké 

konkurenci a soupeří mezi sebou o každého zákazníka, je nutné zajistit, aby zakázka 

mohla být dodána ve správný čas na správném místě v požadovaném množství a 

kvalitě „just-in-time“ dodávka (dále pouze JIT dodávka). Současně je třeba na trh 

přivádět stále nové nebo modifikované výrobky za co nejnižší cenu s ohledem na 

konkurenci. Na druhé straně však vedení firem požaduje růst ziskovosti. Tím dochází 

k nutnosti řešení problému jak snížit výrobní náklady a zároveň zvětšit objem 

produkce. Obecně nejčastější problémy firem jsou nízká produktivita, nedostatečná 

kvalita, vysoké výrobní náklady a nedodržení termínu dodávky.  

Stále více se kladou nároky na flexibilitu výrobních systémů, při návrhu výrobních 

linií se dbá na to, aby na jedné linii bylo možné vyrábět co největší počet variant 

výrobků s minimální prodlevou při přestavbě. 

Odpovědí na výše uvedené nároky pro dnešní výrobní systémy je zavádění výrobních 

linií založených na systému „Toku jednoho kusu“ neboli „One Piece Flow“ (dále jen 

OPF). Zavedení OPF systému ve výrobních liniích umožní snížení rozpracovanosti 

výroby na minimum a dále je díky tomuto systému možné rychleji reagovat na 

aktuální odvolávky zákazníka. 

V praktické části této DP je rozpracovaná analýza porovnání jednotlivých možných 

přístupů řízení procesu na liniích OPF. Jedná se o systémy řízení „Hon na zajíce“ 

neboli „Rabbit chase“, „zónové  vybalancování“ a „Hašení požáru“ neboli „Bucket 

brigades“. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Štíhlá výroba  

Filozofie štíhlé výroby je založená na myšlence zkrácení času mezi zákazníkem a 

dodavatelem, eliminací plýtvání v řetězci mezi nimi. Myšlenka štíhlé výroby se 

zaměřuje především na zvyšování hodnoty, která je definovaná požadavkem 

zákazníka. [10] 

 

Obrázek 1: Rozdíl mezi tradičními a štíhlými procesy [10] 

 

Každá společnost, která učí zásadám štíhlosti ve výrobě, má svůj vlastní koncept, 

jehož součástí je soubor nástrojů, technik a metod, se kterými při tomto budování 

pracuje. Nejčastěji je spojován s termíny jako je buňkové uspořádání, tahový systém, 

výroba Just In Time, plynulý tok, teorie omezení, vizuální management, rychlé změny 

(SMED), 5S a v neposlední řadě Six Sigma. [13] 
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2.2 Výrobní systém 

Pro pojem výrobní systém existuje nespočet různých definicí, zjednodušeně lze však 

říci, že se jedná o způsob přeměny určitých vstupů na určené výstupy skrze 

transformační proces. 

 

2.3 Materiálový tok  

 

Jako materiálový tok je označován řízený pohyb materiálu ve výrobním procesu, 

realizovaný nejčastěji pomocí manipulačních dopravních, přepravních prostředků 

cílevědomě tak aby daný materiál byl k dispozici na daném místě v požadovaném 

množství, ve správném okamžiku, s předem určenou spolehlivostí. [5], [1] 

Pojmem materiál můžeme označit veškeré hmotné produkty jako (polotovary, díly, 

nehotové výrobky, dokončené výrobky, obaly, odpad, zboží) a to bez ohledu na 

skupenství nebo způsob přepravy. [5], [1] 

Výrobní proces můžeme chápat jako řadu organizovaně uskutečňovaných změn, 

jejichž smyslem je získat užitný předmět v místě jeho potřeby. Tento pohyb 

(uskutečňování změn) probíhá v prostoru a čase. Výrobní proces má stránku 

technologickou a netechnologickou. [5], [1] 

Technologická stránka výrobního procesu určuje technologii zpracování pracovního 

předmětu v hotové výrobky. To znamená, že určuje postup kvalitativních nebo 

kvantitativních změn geometrického tvaru, fyzikálních nebo chemických vlastností či 

jejich kombinace, které pracovní předmět prodělává ve výrobním procesu až do 

konečného stádia zpracování hotového výrobku. [5], [1] 

Netechnologická stránka je obslužný proces nezbytně nutný (např. manipulace 

s materiálem). 
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2.4 Just in Time  

 

Just in Time (dále pouze JIT) je anglický termín pro přístup k výrobě, který umožňuje 

podniku vyrábět výrobky v určeném množství a určeném čase dle požadavků 

zákazníka. Někdy se v češtině užívá ekvivalentu „právě včas“. [14] 

Princip Just In Time nepředstavuje uzavřený soubor jasně definovaných metod, 

pravidel a postupů, ale jedná se spíše o filozofii, která musí být dotvářena v souladu s 

charakteristickými podmínkami daného podniku. [14] 

Vedle snahy o minimalizaci pohybu materiálu ve skladech je zde uplatňován princip 

řízení výrobního procesu tak, že vše je řízeno aktuální potřebou. [14] 

Základní filosofie JIT: [14] 

 vyrábět jen to, co je potřebné a tak efektivně, jak je to jen možné, 

 zamezit plýtvání prostředků, času, kapacit a dalších ztrát, 

 důraz na 100% kvalitu výrobků. 

 

Obrázek 2: Schematické znázornění JIT 
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2.5 ABC analýza 

ABC analýza je založená na principu, že jen několik faktorů podstatně ovlivňuje 

celkový problém. Základním principem ABC analýzy je skutečnost, která vyplývá z 

tzv. Paretova pravidla. Toto pravidlo říká, že „80% všech důsledků způsobuje jen asi 

20% příčin". Samostatným problémem rozboru výrobního programu je definování 

reprezentantů výrobkových skupin. Reprezentanti se využívají ve více dalších fázích 

projektu (např. hrubé kapacitní přepočty pro reprezentanty, rozbor materiálových 

toků, simulaci výroby pro reprezentanty). [20]   

Mimo tvarové podobnosti by měl reprezentant splňovat i následující kritéria: [20]   

 typický sled operací (výrobní postup) obsahující všechny důležité výrobní 

prostředky, 

 vysoký podíl na objemu výroby (část A v ABC analýze), 

 vysoký časový podíl na výrobě (normohodiny),  

 charakteristická výrobní dávka a opakovatelnost výroby.  

 

2.6 Plýtvání ve výrobním procesu  

Jako plýtvání označujeme ve štíhlé výrobě činnosti nepřidávající hodnotu konečnému 

výrobku, jednotlivé publikace nejčastěji uvádějí sedm základních druhů plýtvání, 

v poslední době se však můžeme setkat i s osmým druhem. V následujících 

podkapitolách si jednotlivé druhy plýtvání popíšeme. [11] 

 Nadvýroba - nadvýroba je považována za nejhorší ze všech druhů plýtvání. 

Tento stav je vnímán jako bezpečnostní přikrývka, ale nejde o nic jiného než o 

tlačení zásob hotových produktů před sebou. [11] 
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Obrázek 3: schematické znázornění nadvýroby [12] 

 Čekání - čekání na cokoli (lidi, materiál, zařízení či informace) je plýtvání. 

Zmetky jsou většinou odhaleny až ve výrobním procesu, ne při výstupní 

kontrole, nebo v nejhorším případě mohou být odhaleny až u koncového 

zákazníka. Je potřeba zjistit příčinu vzniku. 

 

Obrázek 4: schematické znázornění čekání [12] 

 Zásoby - Na pracovišti jsou shromažďovány zásoby v prostoru, na stolech, v 

počítačích či ve skladech. Pracovníci trpí utkvělou představou, že zásoba je 

správná a plní funkci pojistné zásoby. Z hlediska psychologického jde o možná 

nejsložitější plýtvání, co se týká odstranění. 

 

Obrázek 5: schematické znázornění nadbytečných zásob [12] 
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 Zmetky - Jsou většinou odhaleny až ve výrobním procesu, ne při výstupní 

kontrole, nebo v nejhorším případě mohou být odhaleny až u koncového 

zákazníka. Je potřeba zjistit příčinu vzniku. [11] 

 

Obrázek 6: schematické znázornění nekvalitních výrobků [12] 

 Pohyb - Zbytečné pracovní pohyby jsou formou plýtvání. Úkony, které musí 

být vykonávány (pro přidání hodnoty k produktu), plýtváním nejsou, pokud 

jsou zredukované. [11] 

 

Obrázek 7: schematické znázornění nadbytečných pohybů [12] 

 Přeprava - Jakýkoliv transport (hmotných věcí či informací) vzdálenější a 

komplikovanější než je nezbytné, znovu-reorganizace zásob či nesmyslný 

pohyb fyzických či informačních toků. [11] 

 

Obrázek 8: schematické znázornění nadbytečné přepravy [12] 
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 Nadpráce - Zpracování věcí, které si zákazník nepřeje nebo dokonce je 

rozpozná a označí za plýtvání a není ochoten za ně zaplatit. Měl by se tedy 

dodržovat zákaznický princip, to znamená nevyrábět produkt zbytečně složitý 

či s prvky, o které nemá zákazník (externí či interní) zájem. [11] 

 

Obrázek 9: schematické znázornění nadpráce [12] 

 Nevyužitý potenciál pracovníků – Lidské zdroje a jejich potenciál nejsou 

firmou řádně využity s ohledem na nabízené schopnosti, dovednosti a 

zručnosti. Přidaná hodnota by mohla být realizována za kratší čas. Tento druh 

plýtvání mohou ovlivnit především vedoucí pracovníci. [11] 

 

Obrázek 10: schematické znázornění nevyužití potenciálu pracovníků [12] 

 

2.7 Analýzy měření práce  

Měla by to být jedna ze základních znalostí průmyslového inženýrství, slouží jako 

nástroj pro odstranění neefektivnosti při vykonávání práce. Je to výborný nástroj pro 

získávání informací o pracovních procesech. 
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K měření práce existuje mnoho přístupů, nejčastější je měření spotřeby času. Spotřebu 

času můžeme měřit buď přímo, a to časovými náměry jednotlivých úkonů, a nebo 

systémem předem určených časů. 

 

2.7.1   Methods Time Measurement - MTM  

MTM je zkratka tří anglických slov Methods Time Measurement, které je možné 

přeložit jako měření času metody. Základní procesy MTM byly vyvinuty ve 40. letech 

20. století v USA. Od té doby se MTM využívá k analýzám manuálních pracovních 

procesů a postupem času byly vyvinuty další postupy MTM: [6] 

 MTM – 1 

 MTM – 2 

 MTM – MEK 

 MTM - UAS 

 MTM – VA 

 MTM – Logistik¨ 

 MTM - ergonomics 

2.8 Výrobní linie 

Zjednodušeně lze říci, že výrobní linie je soubor jednotlivých na sebe navazujících 

výrobních operací s cílem vytvoření konkrétního výrobku. 

2.9 Výrobní buňky  

Výrobní buňky si můžeme představit jako seskupení strojů, ve kterém se vyrábí 

skupina produktů, které mají společné charakteristiky (např. výrobní postup, 

zákazníky, velikost, tvar) 



23 

 

Kromě zjednodušení materiálového toku přinášejí výrobní buňky jednu hlavní výhodu 

-tím, že jsou stroje umístěny v buňce, blízko sebe, je možné upustit od výroby ve 

velkých dávkách. Radikálně se tím snižuje podíl časů, které nepřidávají hodnotu 

průběžné době výroby. Redukce velkých dávek zároveň znamená menší přepravky, 

méně skladovací plochy a jednodušší manipulaci s materiálem. [9] 

Principy výrobních buněk se využívají tam, kde je potřeba rychle a pružně reagovat na 

měnící se požadavky zákazníků. Buňky dokážou vyrábět variabilní sortiment s měnící 

se velikostí dávky, která odpovídá objednávce při velmi krátkých průběžných časech. 

Kapacita buňky se dá měnit v širokém rozsahu změnou počtu operátorů. [9] 

Výrobní buňky jsou cestou k radikálnímu zvýšení pružnosti a produktivity současně. 

Vytváření výrobních buněk je obvykle propojené s projekty 5S, vizualizace a 

budování týmové práce v podniku. Výsledkem takovéhoto projektu je synchronizace 

procesů s požadavky zákazníků a dosažení toku jednoho kusu. [9] 

 

Obrázek 11: Ukázka obsazení výrobních buněk různým počtem operátorů [9] 

Aby mohl být výrobek zařazen do buněčné výroby, je třeba splnit následující kritéria: 

[9] 

 skupiny výrobků musí sdílet stejné výrobní zařízení, 

 dostatečná opakovatelnost, 
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 flexibilní pracovníci. 

 

2.10 Tok jednoho kusu - One piece flow  

V překladu znamená One piece flow – Tok jednoho kusu. Je to takový způsob výroby, 

při kterém výrobek prochází jednotlivými operacemi procesu bez přerušování a 

čekání. V daný časový okamžik je tedy vyráběn na příslušné operaci pouze jeden 

výrobek, který je bezprostředně předán na operaci následující. Protikladem toku 

jednoho kusu je výroba v dávkách. [8] 

Přístup One piece flow má přínosy hned v několika směrech: [8] 

 snížení rozpracovanosti výroby, 

 snížení průběžné doby výroby, 

 rychlejší identifikace nekvality, 

 redukce výrobních ploch, 

 identifikace úzkého místa v procesu.  

 

Obrázek 12: Způsob výroby v dávkách [8] 
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Obrázek 13: Způsob výroby One piece flow [8] 

2.11 Způsoby obsluhy montážních linek 

Flexibilní výrobní linie sama o sobě ještě neznamená dobré výrobní výsledky, je třeba 

vhodně zvolit způsob obsluhy, protože při nesprávném výběru může dojít k nevyužití 

vlastních zdrojů a ztrátě výkonu. Mezi základní faktory výběru patří : 

 složitost operací, 

 míra automatizace, 

 kolísání počtu pracovníků, 

 dovednosti pracovníků. 

2.11.1   „Zónové vybalancování“ 

Zónové vybalancování se vyznačuje rozdělením činností mezi více operátorů. Používá 

se buď u prostorově náročnějších montážních linek, nebo u linek obsahující vyšší 

specializaci. Operátoři si předávají rozpracované kusy na předem určených 

předávacích místech. [3, 18] 

Pro realizaci tohoto typu obsluhy je potřeba provést detailní časovou analýzu 

pracoviště. Linku je důležité správně vybalancovat, aby nevznikaly čekací doby, nebo 

se v průběhu procesu netvořily zásoby. Vzhledem k možné fluktuaci pracovníků je 

potřeba určit takt linky pro různé počty operátorů [3]. 
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Obrázek 14: schematická ukázka koncepce - „Zónové vybalancování“ 

 

Výhody: [3] 

 je vhodný pro velkoplošná pracoviště, 

 není nutná 100% znalost všech operací všemi operátory, 

 kvalitní zaučení operátorů – opakovaná činnost. 

Nevýhody: [3] 

 nutnost balancování linky, 

 při chybném vybalancování vznikají hromadící se kusy, nebo čekací doby, 

 organizačně náročná při změně počtu operátorů, 

 nevyužití osobních schopností u zručnějších operátorů. 
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2.11.2   „Hašení požáru“  - „Bucket brigades“   

Tento typ obsluhy linky je inspirován historickým způsobem hašení požáru pomocí 

věder. Hasič, který stojí nejblíže požáru běží s prázdným vědrem naproti hasiči 

druhému, dokud se nepotkají, při setkání mu vědro předá a odebere si od něj vědro 

plné. Druhý hasič běží ke třetímu, dokud se nepotkají a dojde ke stejné výměně věder, 

jako v prvním případě. [17] 

Na stejném principu je založena i obsluha montážní linky. Operátoři vytvoří pracovní 

řetězec, ve kterém má každý z nich vymezen základní pracovní prostor. Pokud jeden z 

operátorů ztrácí výkonnost, přichází mu naproti operátor obsluhující vedle něj. Každý 

z pracovníků tedy dokončí svou vlastní činnost, jde zpět proti proudu a přebírá práci 

svého předchůdce. Nejvhodnějším rozestavením pracovníků je od nejpomalejšího 

k nejrychlejšímu. [17] 

 

Obrázek 15: schematická ukázka koncepce - „Hašení požáru“  

Výhody: [17] 

 je vhodný pro velká pracoviště, 

 není potřeba složitý proces při balancování linky, 

 minimální mezioperační rozpracovanost, 

 využití osobních schopností jedinců, 

Nevýhody: [17] 

 vyšší požadavek na znalost procesů oproti štafetovému běhu, 

 není přesně určena působnost operátora – možnost vzniku dezorientace. 
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2.11.3   „Hon na zajíce“  - „Rabbit chase“  

„Hon na zajíce“ se nejčastěji zavádí na montážní linky nevyžadující vysokou 

specializaci. Požadavek na operátory je zvládnout veškeré činnosti týkající se procesu. 

Jelikož se operátoři přesunují v rámci celé linky od stroje ke stroji, je tato varianta 

náročná na kroky. Pro snížení počtu kroků, je tedy nejčastější uspořádání linky do 

tvaru „U“. [3, 18] 

Existují dva způsoby, kterými lze při „Rabbit chase“ manipulovat s výrobky. Operátor 

buď přesunuje rozpracovaný kus od operace k operaci, a tím nevzniká manipulace 

odkládání a odebírání. Nebo přesunuje rozpracovaný kus svého předchůdce. Tedy ke 

stroji přichází s kusem A, vyjme ze stroje hotový kus B založený operátorem před 

ním, do stroje vloží kus A, a s kusem B se přemístí k následující operaci. Je zřejmé, že 

u druhé varianty není odstraněna manipulace s odkládáním a odebíráním, na kterou je 

u „Rabbit chase“ kladena vysoká váha. I přes to, je u linek zaváděna, a to z důvodu 

nemožnosti časově vybalancovat zatížení operátorů. Časový odstup jednotlivých 

operátorů se řídí nejdelším manuálním nebo strojním časem. [3, 19] 

 

Obrázek 16: schematická ukázka koncepce - „Hon na zajíce“ 
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Výhody: [3] 

 eliminace nadměrné manipulace s rozpracovaným kusem, 

 minimální mezioperační rozpracovanost, 

 vysoká produktivita. 

Nevýhody: [3] 

 nutnost 100% znalosti procesů, 

 takt je určen podle nejpomalejšího operátora, 

 nevyužití osobních schopností zručných jedinců. 



30 

 

3 Praktická část  

3.1 Seznámení se společností Mahle Behr Mnichovo Hradiště 

Firma Mahle Behr začala působit v Mnichově Hradišti v roce 1998 založením závodu 

Hella Behr, v roce 1999 byla zahájena výroba klimatizačních jednotek pro osobní 

automobily. V roce 2002 se závod přejmenoval na Behr - Czech a byla zde zahájena 

výroba  vodních chladičů a chladících modulů. V roce 2003 došlo k rozšíření závodu 

o výrobu vzduchových chladičů, modulů pro nákladní automobily a topných těles a 

výparníků pro osobní automobily. Další milník pro tento závod byl rok 2007, kdy byla 

zahájena výroba na vstřikovně plastů. V následujících letech docházelo k dalším 

rozšiřování jednotlivých výrob, až do podoby, kterou můžete vidět na obrázku níže. 

Prozatím poslední velkou událostí pro tento závod bylo v roce 2013 převzetí firmou 

Mahle a stanovení aktuálního názvu Mahle Behr Mnichovo Hradiště. 

 

Obrázek 17: logo společnosti Mahle [16] 

 

Obrázek 18: rozmístění jednotlivých výrobních divizí v Mahle Behr M.H. [16] 
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3.2 Současný stav v Mahle Behr Mnichovo Hradiště 

Tato kapitola popisuje současný stav výrobního procesu z hlediska zaměření na 

výrobní linie klimatizačních jednotek. 

V posledních letech se situace na finančních trzích přece jen zlepšila a zakázky a 

z nich vyplývající objemy výroby rostou. Přesto boj o nové projekty, a to ať už mezi 

konkurencí, a nebo mezi jednotlivými výrobními závody v rámci koncernu, 

nepolevuje. Když se povede vyhrát tento souboj a nový projekt výroby klimatizační 

jednotky je schválen, stojí management před těžkým rozhodnutím, jakou koncepci 

výrobní linie zvolit, aby uspokojil odvolávky zákazníka, které mají čím dál tím kratší 

dobu fixace a jejichž objem je rozkolísaný a zároveň, aby udržel vysokou 

produktivitu. 

V závodu Mahle Behr Mnichovo Hradiště se v poslední době stále více prosazují 

výrobní linie na principu OPF, což je proces výroby, kdy operátor projde s výrobkem 

celý proces výrobní linie. Tento druh výrobních linií je pro závod v Mnichově Hradišti 

nový a všichni členové procesu od operátorů, přes procesní specialisty až po 

management se s tímto přístupem teprve seznamují. K lepšímu pochopení tohoto 

procesu by měla přispět i tato DP. 

Příchod nového projektu do závodu je samozřejmě vždy vítán, znamená to zajištění 

práce většinou v horizontu několika let, po odsouhlasení, že právě  závod v Mnichově 

Hradišti bude vyrábět nový projekt, v tomto případě General Motors D2xx (dále jen 

GM D2xx), se u montážních linií otevírají zpravidla dvě možnosti jak výrobu zajistit. 

První možností je implementace nového projektu na stávající montážní linie a druhou 

možností je postavení zcela nové montážní linie pro tento projekt. 

Projekt GM D2xx měl svého předchůdce, a to projekt D1xx. Z tohoto důvodu se jevila 

možnost implementace nového projektu na již zavedenou výrobní linii jako 

nejvýhodnější, s příchodem D2xx se však nezměnil pouze design výrobku, ale i 

výrobní objemy, způsob dopravy k zákazníkovi ze skladového systému na Dummy 

truck a také změna interních balení. 
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U hlavních výrobních linií projektu GM bylo vzhledem k nutnosti velkých finančních 

investic pro pořízení zcela nových montážních linií rozhodnuto o přestavbě 

stávajících. Naopak tomu bylo u montážních linií distribuční části klimatizace, kde 

bylo rozhodnuto o postavení zcela nové jedné společné montážní linie s principem 

výroby OPF, která má zásobovat dvě hlavní výrobní linie projektu GM.  

Cílem této DP je porovnání jednotlivých způsobů obsluhy montážní linie s principem 

výroby OPF z hlediska výkonnosti. Pro toto porovnání byla použita data získaná 

z dynamických simulací provedených v programu Tecnomatix Plant Simulation. 

Závod Mahle Behr Mnichovo Hradiště disponuje tímto softwarem (dále jen SW) 

Tecnomatix Plant Simulation již několik let. Získání informací o výkonnosti 

výrobního systému se zavedením lidských vlivů je statisticky jen velmi obtížné, 

zejména u výrobních linií na bázi OPF a proto byl tedy zvolen přístup analýzy na 

základě dynamických simulací. 

3.2.1 Dummy truck 

Dummy truck je název pro jeden ze způsobů expedice, znamená to, že výroba je 

naplánována přesně podle potřeby zákazníka a prakticky okamžitě po vyrobení 

potřebné dávky jsou kusy nakládány na dopravní jednotku, tím pádem je požadavek 

na co nejnižší výrobní dávky rovnající se jedné paletě, v tomto případě tedy 6 ks, aby 

bylo možné na dopravní jednotku naložit přesný mix výrobků, jaký byl zákazníkem 

odvolán. 

3.3 Tecnomatix Plant Simulation 

Plant Simulation je nástroj pro simulaci diskrétních událostí, který napomáhá vytvářet 

digitální modely výrobních systémů, aby bylo možné zkoumat různé charakteristiky 

systému a optimalizovat jeho výkonnost. Tyto digitální modely umožňují provádět 

pokusy a scénáře „co kdyby“ bez narušení stávajících výrobních systémů nebo, v 

případě použití v procesu plánování, dlouho před instalací skutečných výrobních 

systémů. [15] 
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Prostředí SW Plant Simulation je tvořeno velmi přívětivě pro koncového uživatele, ten 

může pracovat s předdefinovanými objekty, které vyjadřují jednotlivé prvky systému.  

 

Obrázek 19: ukázka prostředí programu Tecnomatix Plant Simulation 

 

Největší „zbraní“ tohoto SW je však možnost doprogramovat si pomocí metod systém 

tak, aby se choval přesně podle jeho zadání. Metody se programují v jazyce SimTalk, 

který je variantou k programovacímu jazyku C++. Jazyk SimTalk je také plně přívětivý 

k uživateli. V programování je možné využívat názvy jednotlivých objektů, které se pro 

zjednodušení uživateli samy nabízí a jejich pomocí je možné jednotlivé metody spouštět. 

V nejnovějších verzích SW jsou již předpřipraveny různé šablony na nejpoužívanější 

funkce. 

 

Obrázek 20: Ukázka textového okna pro psaní metod 
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3.4 Základní informace k analyzovanému projektu 

Na obrázcích níže jsou ukázky 3D modelů klimatizační jednotky GM D2xx. 

 

 

Obrázek 21: Klimatizační jednotka pro GM 

 

 

Obrázek 22: Distribuční část Klimatizační jednotky 
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3.5 Popis montážní linie distribuční části klimatizační 

jednotky 

Na obrázku níže je layout výroby projektu klimatizace GM, přičemž analyzovaná 

montážní linie je vyznačena oranžovou barvou. Montážní linie distribuční části 

klimatizace zásobuje dvě hlavní výrobní linie projektu GM, které jsou na obrázku 

vyznačeny modrou a zelenou barvou. 

 

Obrázek 23: layout výroby klimatizační jednotky GM D2xx 

 

Analyzovaná linie je uzpůsobena jako uzavřená buňka, přičemž operátoři se pohybují 

uvnitř této buňky. Výrobní materiál je umístěn ve spádových regálech po obvodu 

montážní linie, tak aby byl pro operátory v dobrém ergonomickém dosahu a je 
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doplňován přímým zavážením z vnější strany montážní linie, aby při doplňování 

materiálu nedocházelo k blokování výroby. 

 

Obrázek 24: Layout montážní linie distribuční části klimatizační jednotky 

projektu GM D2xx 

V následujících větách je stručně popsán proces výroby na analyzované montážní linii 

na bázi OPF. Operátor si na začátku výroby vezme vozík, na kterém je připevněný 

zakládací přípravek, kam operátor během toho jak postupuje procesem, vkládá 

jednotlivé díly distribuce a skládá je tak v celek. Každý vozík je veden pomocí lišty, 

která je pevně připevněna k podlaze a kopíruje dráhu výrobního okruhu, to usnadňuje 
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operátorům vedení vozíku. Celý proces této montáže tvoří jedenáct pracovních oblastí. 

V každé z těchto pracovních oblastí se může v jeden okamžik nacházet pouze jeden 

operátor, to je zajištěno automatickými „závorami“, které komunikují s čidly na 

jednotlivých vozících.  

 

Obrázek 25: 3D model analyzované montážní linie 

 

Obrázek 26: 3D model montážního vozíku 
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3.6 Porovnání jednotlivých způsobů obsluhy  

V následujících podkapitolách jsou popsány, zanalyzovány a následně porovnány 

jednotlivé způsoby obsluhy montážní linie distribuční části klimatizační jednotky. 

V těchto analýzách není brána v úvahu rozdílná výkonnost jednotlivých operátorů 

obsluhujících analyzovanou montážní linii. 

3.6.1 Dynamický model - „Hon na zajíce“  

 

Pro tvorbu modelu byly využity standardní dostupné objekty softwaru Plant 

Simulation. Jednotlivá pracoviště jsou tvořena objekty Singleprocess ke kterým jsou 

přiřazena pracovní místa pomocí objektu Workerplace. Objekt Workerpool 

představuje místo kde pracovníci čekají než jim objekt Broker neboli mistr přidělí 

práci. Aby se pracovníci mohli pohybovat mezi pracovními místy bylo třeba použít 

objekt FootPath, představující cestu po které se operátoři pohybují.  Jednotlivá 

pracoviště mají nastavený pracovní režim pomocí objektu Shiftcalendar, ve kterém 

jsou nastaveny dvě patnáctiminutové přestávky za jednu směnu. 
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Obrázek 27: model výrobní linie na principu OPF - „Hon na zajíce“ 

 

Aby se model co nejvíce přiblížil skutečnosti, bylo k nastavení procesních časů 

jednotlivých pracovišť využito triangulární rozdělení. K tomuto nastavení již musely 

být použity metody, aby došlo k nastavení konkrétního času pro daný projekt, který se 

v tu chvíli na pracovišti nachází. Triangulární rozdělení poté pomocí generátorů 

náhodných čísel simuluje lidskou činnost, která není v každém cyklu naprosto stejná, 

jak je často počítáno ve statických výpočtech. Časy jednotlivých operací byly 

stanoveny pomocí MTM analýz, konkrétně pomocí MTM-UAS což je univerzální 

analyzační systém pro podmínky sériové výroby. 

Výrobní mix jednotlivých projektů byl zvolen také s ohledem na to, aby model 

prezentoval skutečné podmínky výroby. Bylo tedy nastaveno cyklické opakování 

výrobního mixu  po šesti kusech od každého z deseti druhů sledovaných projektů. 
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Obrázek 28: ukázka nastavení výrobního mixu 

 

Největším úkolem bylo zajistit to, aby pracovník prošel celý montážní okruh s jedním 

výrobkem. K tomu bylo zapotřebí doprogramovat další metody. Metoda pro obsazení 

pracovníka výrobkem je volána v objektu Broker neboli mistr. Obsazení pracovníka 

výrobkem probíhá přes automatické zapisování hodnot do tabulky pracovníkvyrobek, 

kde je každému novému výrobku, který vstupuje do procesu přiřazen pracovník, který 

je v tu chvíli volný, pokud v daný okamžik žádný volný pracovník není k dispozici, 

hledání probíhá do té doby, něž volného pracovníka najde.  Dále bylo třeba 

v programu zajistit, aby na konci okruhu pracovní tento výrobek opustil a byl mu 

přiřazen nový, k tomu slouží metoda s názvem uvolni pracovníka.  
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Obrázek 29: ukázka textu metody pro přiřazení pracovníka k výrobku 

 

3.6.1 Výsledná data – „Hon na zajíce“   

 

V této kapitole jsou popsána výsledná data ze simulačního modelu montážní linie se 

způsobem obsluhy „Hon na zajíce“ neboli Rabbit chase“. 

Znázorněný graf vytíženosti pracovišť je vygenerován pro stav, kdy v procesu 

montážní linie distribuce pracuje 6 pracovníků. Vytíženost jednotlivých pracovišť se 

tedy pohybuje v průměru okolo 50%. Nejzajímavější informací z tohoto grafu je fakt, 

že v určitých okamžicích dochází k blokaci některých pracovišť, to je znázorněno 
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žlutou barvou. K této blokaci dochází při přechodu mezi různými projekty v rámci 

výrobního mixu. 

 

 

Graf 1: vytížení pracovišť - „Hon na zajíce“ – 6 operátorů 

Graf vytížení pracovníků není stejný jako vytížení pracovišť, naopak z něj můžeme 

vidět vytíženost všech pracovníků přes 80% , zbytek tvoří nutná chůze procesem 

montážní linie distribuce, dvě patnáctiminutové přestávky a již zmíněné minimální 

čekání, které je způsobeno při přechodu mezi různými projekty v rámci výrobního 
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mixu. Z tohoto důvodu byla vytvořena analýza výkonnosti linie v závislosti na 

kombinaci výrobního mixu. 

 

Graf 2: vytížení pracovníků - „Hon na zajíce“ – 6 operátorů  

Pro získání komplexního náhledu na chování linie byly odsimulovány jednotlivé 

případy s různým počtem operátorů, od jednoho do jedenácti, nacházejících se 

v procesu analyzované linie.  

 

Graf 3: závislost počtu vyrobených ks na počtu operátorů - „Hon na zajíce“ 
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Z konečných hodnot jednotlivých variant, je patrné, že od počtu jednoho do šesti 

operátorů je výkonnost linie lineární a dosahuje hodnoty 120 Ks/operátor, to odpovídá 

98,4 % výkonnosti operátorů. V rozmezí šest až osm operátorů je výkon počtu Ks na 

jednoho operátora nižší a to 110 Ks/operátor, neboli 90,2%. Další pokles výkonnosti 

je patrný mezi počtem operátorů osm a devět, kde výkon činí 101 Ks/operátor, 

v procentech 82,8%. Při dalším zvyšování počtu operátorů a to na deset a jedenáct je 

již výkonnost jednotlivých operátorů značně neproduktivní a to 72,1%. 

Tabulka 1: předpokládané objemy výroby 

 

Z tabulky předpokládaných objemů výroby je patrné, že maximálních odvolávek 

zákazníka by mělo být dosaženo v roce 2017 a to 770 Ks/směnu, při plánovaném 

dvousměnném provozu, na tento objem bude tedy třeba obsazení linky v počtu sedmi 

operátorů ve dvou směnách. V roce 2015 by odvolávky zákazníka mělo plně pokrýt 

šest operátorů ve dvousměnném provozu. 

3.6.2 Dynamický model - „zónové vybalancování“ 

Tvorba tohoto modelu probíhala obdobně jako u předchozí varianty, byly využity 

stejné objekty, avšak u tohoto modelu je třeba využít objekty jako Broker nebo 

Workerpool, ale i vytvořené metody pro obsazení a uvolnění pracovníka hned 

několikrát. To je dáno tím, že při tomto způsobu obsluhy, je třeba rozdělit okruh na 

několik samostatných zón. Je třeba zdůraznit, že s ohledem na složitost montáže této 

montážní linie je třeba uvažovat skládání jednotlivých zón pouze z pracovišť 

navazujících na sebe a ne napříč výrobní linií. Kdybychom  skládali pracoviště napříč 

výrobní linií, mohlo by dojít k montážním chybám způsobeným dezorientací 
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pracovníků. V případě klasického zónového vybalancování je počet pracovních zón 

v procesu roven počtu pracovníků, přičemž každý pracovník obsluhuje jednu pracovní 

zónu. Při pokusech o vybalancování procesu tímto způsobem docházelo k velkým 

disbalančním ztrátám. Vzhledem k rozložení časů jednotlivých pracovišť nebylo 

možné proces správně vybalancovat na takové množství zón, které se rovná počtu 

pracovníků. Jak bylo zjištěno v první analýze Rabbit chase“ neboli „Hon na zajíce“  

inkriminovaný počet pracovníků na odvolávané objemy se pohybuje mezi šesti a 

sedmi operátory a na takovýto počet zón  se nepodařilo najít optimální vybalancování.  

Bylo tedy postupováno jinou cestou, a to vybalancování procesu na menší počet 

samostatných zón, ve kterých se pohybuje jeden a více pracovníků. V tomto případě 

došlo k rozdělení okruhu na tři samostatné zóny. Tyto zóny jsou pevně dané pro 

jednotlivé počty operátorů. Bylo třeba provést vybalancování pro každý simulovaný 

počet pracovníků zvlášť. Jako v předchozím případě bylo pro získání kompletního 

náhledu na chování systému simulováno jedenáct různých případů, od počtu jednoho 

do jedenácti operátorů na montážním okruhu. 

 

Obrázek 30: model výrobní linie na principu OPF - „zónové vybalancování“ 

V grafu vybalancování procesu OPF pro počet šesti operátorů je vidět, že v tomto 

případě se vybalancování jednotlivých zón podařilo. U některých variant počtu zón se 

však  lehký disbalancing objevil,  byly však vzaty v úvahu jednotlivé výrobní objemy  
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projektů GM viz. Graf: Výrobní objemy projektů klimatizačních jednotek GM, tedy 

byl kladen důraz na to, aby nejlépe vybalancované projekty v každé variantě počtu 

zón byly varianty Astra – jednozóna bez PTC a Astra dvouzóna bez PTC, které se 

v grafu 5 - výrobní objemy projektů klimatizačních jednotek GM nachází ve skupině 

A.  

 

Graf 4: vybalancování procesu OPF pro počet šesti operátorů 
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Graf 5: Výrobní objemy projektů klimatizačních jednotek GM 

 

Pro počet šesti operátorů tedy jednotlivé pracovní zóny vypadají následovně.  Na 

prvních čtyřech pracovištích, tedy D10, D20, D30, D40 se pohybují dva operátoři, 

následujících pět pracovišť, D50, D60,  D80, D85, D90 obsluhují tři operátoři a na 

zbývajících dvou pracovištích D100 a D110 pracuje jeden operátor. Princip výroby 

v jednotlivých zónách zůstává OPF a způsob obsluhy je nastaven na  Rabbit chase“ 

neboli „Hon na zajíce“. 
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Obrázek 31: rozdělení pracovních zón OPF pro počet šesti operátorů 

3.6.3 Výsledná data - „zónové vybalancování“ 

V této kapitole jsou popsána výsledná data ze simulačního modelu montážní linie se 

způsobem obsluhy „zónové vybalancování“. 

V grafu č. 6 vytížení jednotlivých pracovišť jsou patrná dvě místa, ve kterých dochází 

k výrazné blokaci, okolo 15% celkového času směny. To je způsobené zmíněným 

disbalancingem mezi jednotlivými pracovními zónami. 

Graf č. 7 vytížení pracovníků poté ukazuje, že k čekání pracovníků dochází i ve 

zdánlivě nejvytíženější třetí zóně, to je způsobeno při přechodu výrobního mixu mezi 

projekty s a bez PTC. 
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Graf 6: vytížení pracovišť - „zónové vybalancování“ – 6 operátorů 

 

 

Graf 7: vytížení pracovníků - „zónové vybalancování“ – 6 operátorů 
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Graf 8: závislost počtu vyrobených ks na počtu operátorů - „zónové 

vybalancování“ 

V grafu č. 8 závistlosti počtu vyrobených ks na počtu operátorů je na křivce zónového 

vybalancování vidět více zlomů. Prakticky při každé změně počtu operátorů došlo ke 

změně výkonnosti systému. To vyplývá z toho, že pro každý jednotlivý počet 

operátorů byl proveden samostatný balancing jednotlivých zón s ohledem na 

nejvýhodnější rozložení z hlediska balancingu, ale i z hlediska objemů výroby 

jednotlivých projektů. V tomto způsobu řízení operátorů na linii dosáhneme taktu 

linky, který bude požadovaný v roce 2015 při počtu sedmi operátorů. Maximální takt 

linky pak zajistí osm operátorů v procesu. 

3.6.4 Dynamický model - „Hašení požáru“ 

Pro tvorbu dynamického modelu způsobu obsluhy analyzované montážní linie byly 

použity stejné objekty jako v předchozích dvou popsaných modelech. Zde však bylo 

třeba vyřešit proces vracení se operátorů zpětně proti procesu výroby. Zpětné vracení 

se operátorů bylo vyřešeno pomocí úpravy metody Uvolni_pracovníka. Změna 

spočívá v tom, že program nyní pracuje tak, že v okamžiku uvolnění posledního 

pracovníka v procesu vydá signál k přepsání hodnoty atributu jednotlivých již 

přiřazených entit pracovníkům o jedno číslo vyšší. Tedy například pracovníkovi, který 

má na starosti entitu s číslem 15 bude v okamžiku dokončení poslední entity v procesu 
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přepsána tato hodnota na číslo 16. To znamená, že pracovník ví, že až dokončí 

rozdělanou práci na výrobku s entitou 15, zanechá jej na místě a půjde proti procesu 

výroby, než potká výrobek s atributem 16, a na něm bude opět pokračovat v práci ve 

směru výrobního procesu. K tomu, aby systém takto fungoval, bylo ještě třeba přes 

čítač sledující entity vstupující do procesu, přepisovat hodnoty atributů jednotlivých 

entit.  

 

Obrázek 32: model výrobní linie na principu OPF - „Hašení požáru“ 

 

Toto řešení by v praxi vypadalo tak, že poslední pracovník v procesu by při dokončení 

každého výrobku dal signál, zvukový, nebo vizuální, který by pro ostatní pracovníky 

znamenal úkol, „dodělej práci na výrobku, který právě obsluhuješ a poté se vydej proti 

procesu výroby než potkáš první rozdělaný kus a na něm pokračuj s výrobou ve směru 

výrobního procesu. Tím je zajištěno i předávání rozdělaných kusů na jednotlivých 

předávacích stanovištích, protože předávání mezi jednotlivými pracovišti je v tomto 

montážním procesu nepřípustné z hlediska rizika vzniku zmetkovitosti. 

3.6.5 Výsledná data - „Hašení požáru“ 

V této kapitole jsou popsána výsledná data ze simulačního modelu montážní linie se 

způsobem obsluhy „Hašení požáru“. 
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Graf č. 9 vytížení pracovišť vykazuje rozkolísané hodnoty blokace jednotlivých 

pracovišť, z čehož je patrné při porovnání s předchozími modely, že vliv výrobního 

mixu má při tomto způsobu řízení také vliv na konečnou výkonnost linie.    

 

Graf 9: vytížení pracovišť - „Hašení požáru“ – 6 operátorů 

V grafu č. 10 vytížení pracovníků je vidět, že v tomto případě dosahují hodnoty čekání 

operátorů mnohem větších hodnot, něž tomu bylo u předchozích dvou modelů. Toto 

čekání vychází z nutnosti předávání rozpracovaného kusu na předávacích místech. 

Když tedy dojde k situaci, že první  pracovník měl již na svém kusu práci hotovou, šel 

proti procesu výroby a následně  potkal druhého pracovníka, který ještě dodělává 

rozpracovaný kus, tak první pracovník musí čekat než druhý pracovník dokončí práci 
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na rozpracovaném kusu a teprve poté  může první pracovník pokračovat v práci na 

tomto kusu ve směru výrobního procesu. 

 

Graf 10: vytížení pracovníků - „Hašení požáru“ – 6 operátorů 

Ze závislosti počtu vyrobených kusů na počtu operátorů je patrná lineárně se zvyšující 

hodnota vyrobených kusů s počtem operátorů. Od počtu jednoho do šesti operátorů 

v procesu výroby se výkonnost operátorů pohybuje v průměru na hodnotě 87,7%. 

Viditelný pokles přímosti křivky nastává od počtu šesti do deseti operátorů, kde 

průměrný výkon pracovníků dosahuje 72,9 %. Přidáním jedenáctého operátora 

individuální výkonnost klesne na 63,9%. Požadovaného taktu analyzované linie pro 

rok 2015  je možné tímto způsobem obsluhy dosáhnout v počtu sedmi operátorů. 

K dosažení maximálního požadovaného taktu linie, kterého by měl proces dosáhnou 

v roce 2017 bude třeba nasazení devíti operátorů ve dvousměnném provozu. 
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Graf 11: závislost počtu vyrobených ks na počtu operátorů - „Hašení požáru“ 

  

3.6.6 Porovnání jednotlivých způsobů obsluhy 

Výše popsané analýzy poskytly prvotní pohled na chování této montážní linie 

s principem výroby OPF. Jako nejvýhodnější způsob obsluhy této linie se jeví způsob 

„Hon na zajíce“, při kterém dosáhneme na maximální požadovaný takt linie již při 

počtu sedmi operátorů ve dvousměnném provozu. 
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Graf 12:  závislost počtu vyrobených ks na počtu operátorů – porovnání 

jednotlivých způsobů obsluhy 

 

 Závod Mahle Behr Mnichovo Hradiště se dlouhodobě potýká s vysokou fluktuací 

pracovníků a s tím souvisí i jejich proces zaškolování. Představené analýzy byly 

koncipovány na stav plně zaškolených pracovníků. V dalších kapitolách budou tedy 

porovnány zmíněné způsoby obsluhy analyzované montážní linie s ohledem na 

rozdílné zaškolení a zručnost jednotlivých pracovníků.  

 

3.7 Porovnání jednotlivých způsobů obsluhy s vlivem míry 

zaškolení jednotlivých pracovníků 

V následujících podkapitolách jsou popsány, zanalyzovány a následné porovnány 

jednotlivé způsoby obsluhy montážní linie distribuční části klimatizační jednotky 

s úvahou rozdílné výkonnosti a zaškolení jednotlivých operátorů obsluhujících 

analyzovanou montážní linii. 



56 

 

Pro tuto analýzu byly využity data ze stejných dynamických modelů vytvořených 

v programu Tecnomatix Plant Simulation, které byly použity v předchozích 

analýzách. Rozdílnost schopností jednotlivých pracovníků byla nastavena na hodnoty 

v rozmezí od 70% do 130%. Tyto hodnoty byly zjištěny porovnáním reálných náměrů 

s časy stanovenými metodou MTM – UAS při návrhu této montážní linie. Pracovníci, 

kteří v procesu začínají, dosahují výkonnosti kolem 70%, naopak zkušení a zruční 

pracovníci, dokážou být rychlejší, než stanovené časy výpočtem. Hodnoty výkonnosti 

byly nastaveny tak, aby průměrná hodnota vždy dosahovala 100%. 

3.7.1 Výsledná data - „Hon na zajíce“ 

Vliv míry zaškolení byl v simulačním modelu nastaven pomocí individuálních 

vlastností jednotlivých pracovníků. Jak již bylo řečeno hodnoty výkonnosti 

pracovníků byly nastavovány tak, aby průměrná hodnota vždy dosahovala 100%. Na 

obrázku níže je vidět stav rozložení osobních schopností operátorů pro počet šesti 

operátorů v procesu analyzované montážní linie. 

 

Obrázek 33: rozložení míry zaškolení pro počet 6 operátorů - „Hon na zajíce“ 

Byly tedy odsimulovány jednotlivé stavy systému s počtem operátorů ve výrobním 

procesu montážní linie od počtu jednoho do jedenácti. V grafu č.13 vytížení 

pracovníků je viditelné, že pracovník č. 6 je plně vytížen, ale svým pomalejším 

výkonem blokuje všechny ostatní pracovníky v procesu. Toto blokování je v grafu 

viditelné jako čekání na importéra a je vyznačené šedivou barvou. V tomto způsobu 

řízení tedy stačí jeden operátor s nižší výkonností, aby klesla výkonnost celého 
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procesu montážní linie. Pomalejší operátor v praxi brzdí všechny ostatní operátory na 

okruhu linie.  

 

 

Graf 13: vytížení pracovníků - „Hon na zajíce“ – 6 operátorů – vliv míry 

zaškolení 

Graf č.14 závislost vyrobených ks na počtu operátorů -  s vlivem míry zaškolení 

ukazuje, že výkonnost linie při obsazení alespoň jedním méně výkonným 

pracovníkem klesá téměř na hodnotu výkonnosti tohoto pomalejšího pracovníka. 

Oproti variantě bez vlivů zaškolení tedy hodnoty vyrobených kusů dosahují 70%. 

V tomto stavu je na dosažení taktu linie pro rok 2015 potřeba osmi pracovníků ve 

dvousměnném provozu. Pro splnění maximálního požadovaného taktu výroby by 

musela být montážní linie obsazena až deseti pracovníky ve dvousměnném provozu. 
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Graf 14: závislost počtu vyrobených Ks na počtu operátorů - Rabbit chase“ 

neboli „Hon na zajíce“ – vliv míry zaškolení 

3.7.2 Výsledná data - „zónové vybalancování“ 

V tomto způsobu obsluhy montážní linie bylo uvažováno rozmisťování jednotlivých 

pracovníků s rozdílnou mírou zaškolení tak, že nejpomalejší pracovníci jsou 

umisťováni pokud možno do jedné pracovní zóny. Tato pracovní zóna byla vybrána 

vzhledem k jejímu průměrnému času na jednoho operátora a to tak, že nejpomalejší 

pracovníci byli umístěni do zóny s nejkratšími časy a naopak. 

V praxi by tento proces byl řízen směnovým mistrem výroby. Operátory by vždy 

rozmisťoval do jednotlivých zón na základě osobních schopností a znalostí. Tyto 

schopnosti by bylo nutné sledovat a zaznamenávat např. pomocí matice zaškolení. 

Mistr by měl tím pádem přehled o zkušenostech jednotlivých operátorů a tím pádem i 

usnadněnou úlohu při rozmisťování pracovníků do jednotlivých zón. Zároveň by 

pomocí tohoto nástroje mohl plánovat zaškolení operátorů i na dalších zónách procesu 

montážní linie, aby se postupem času zapracovali v celém procesu. 

V grafu č. 15 vytížení pracovníků je vidět plné vytížení operátora č. 3, to je právě ten 

u něhož byla nastavena míra zaškolení na nejmenší hodnotu tedy 70%. U ostatních 

pracovníků v této zóně je patrné čekání, to je způsobené stejným vlivem jako 
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v předchozí analýze, protože jak již bylo řečeno pracovníci se v jednotlivých zónách 

pohybují způsobem „Hon na zajíce“ neboli „Rabbit chase“. Jak je vidět pracovníci 

mají prostoje i v ostatních zónách, to je způsobeno tím, že i přesto, že pracovníci 

s nejmenší mírou zaškolení byli umístěni do zóńy s nejkratšími časy, stala se tato zóna 

úzkým místem. 

 

Graf 15: Vytížení pracovníků - „zónové vybalancování“ – 6 operátorů – vliv míry 

zaškolení 

Z pohledu výkonnosti tohoto způsobu obsluhy s uvažovanou mírou zaškolení 

pracovníků můžeme říci, že dosahujeme podobných hodnot, jako tomu bylo v případě 

obsluhy „Hon na zajíce“ neboli „Rabbit chase“.  
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Graf 16: závislost počtu vyrobených ks na počtu operátorů - „zónové 

vybalancování“ – vliv míry zaškolení 

 

Na obrázku níže je ukázka rozmístění pracovníků podle míry zaškolení do 

jednotlivých zón. 

 

Obrázek 34: rozložení míry zaškolení pro počet  - 6 operátorů - „zónové 

vybalancování“ 
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3.7.3 Výsledná data - „Hašení požáru“ 

Při tomto způsobu  řízení operátorů  na výrobní linii je výhodné rozmístění takové, že 

nejméně zruční pracovníci jsou na začátku výrobního procesu a naopak nejzručnější 

pracovníci se pohybují na konci výrobního procesu linie. Takovéto rozmístění bylo 

tedy použito i v dynamickém modelu tohoto konceptu.  

V grafu č.17 vytížení pracovníků je patrné, že i nejpomalejší pracovník, má prostoje. 

K těmto prostojům dochází ve chvíli, kdy pracovník na poslední pozici dostane signál 

k započetí pracovního výkonu na novém výrobku, a pracovník před ním si přebírá 

výrobek na stanovišti D20. U některých variant dochází k tomu, že na pracovišti D20 

je takt delší než na D10, a tím je blokován první pracovník v procesu, v tomto případě 

tedy nejméně zručný pracovník č.6. 

 

 

Graf 17: vytížení pracovníků - „Hašení požáru“ – 6 operátorů – vliv míry 

zaškolení 

Tento způsob obsluhy s úvahou míry zaškolení pracovníků však i přes výše popsané 

prostoje dosahuje nejlepších hodnot výkonnosti analyzované montážní linie 

distribuční části klimatizační jednotky. Požadovaného výrobního taktu pro rok 2015 je 
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možné dosáhnout s počtem sedmi operátorů ve dvousměnném provozu a na 

maximální takt linie je třeba devět operátorů ve dvousměnném provozu analyzované 

montážní linie. 

 

Graf 18: závislost počtu vyrobených ks na počtu operátorů - „Hašení požáru“ – 

vliv míry zaškolení 

 

 

 

 

Obrázek 35: rozložení míry zaškolení pro počet - 6 operátorů - „Hašení požáru“ 
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3.7.4 Porovnání jednotlivých způsobů obsluhy s vlivem míry zaškolení 

jednotlivých pracovníků 

 

V grafu č. 19 porovnání výkonnostních křivek všech tří analyzovaných způsobů 

obsluhy montážní linie, je již dobře patrné, že rozdílném zaškolení jednotlivých 

operátorů je pro analyzovanou montážní linii distribuční části klimatizační jednotky 

nevýhodnější koncepce  „Hašení požáru“. 

 

 

Graf 19: závislost počtu vyrobených ks na počtu operátorů – porovnání 

jednotlivých způsobů obsluhy - vliv míry zaškolení 
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4 Závěr 

 

Úkolem této diplomové práce bylo porovnání různých koncepcí, neboli způsobů 

obsluhy výrobní linie ve firmě Mahle Behr Mnichovo Hradiště s cílem doporučení 

vhodné koncepce pro daný výrobní proces. 

Pro zanalyzování procesu z pohledu výkonnosti v závislosti na jednotlivých 

koncepcích obsluhy linie, bylo potřeba získat ucelený náhled na chování 

analyzovaného procesu. Byly tedy vytvořeny dynamické simulace jednotlivých 

koncepcí analyzované výrobní linie pomocí programu Tecnomatix Plant Simulation, a 

na nich byly odsimulovány desítky experimentů, které pomohli lépe poznat 

analyzovaný proces, a odhalit úzká místa jednotlivých koncepcí na analyzované linii. 

Z výsledků provedených analýz je, za předpokladu obsluhy linie plně zaškoleným 

personálem, jednoznačně doporučena koncepce s názvem „Hon na zajíce“ neboli 

„Rabbit chase“ , při které je proces schopen dosáhnout požadovaných výkonů linie 

s nejmenším počtem pracovníků. 

Z důvodu velké fluktuace zaměstnaců by bylo vhodné pořízení modelu montážní linie 

na principu OPF, kde by se nově přijatí zaměstnanci mohli zaškolit, aniž by omezovali 

výrobní proces. Jelikož tato výrobní linie s principem výroby OPF není jediná, a 

v budoucnu s nejvyšší pravděpodobností další podobné výrobní linie budou přibývat, 

jeví se toto řešení jako velmi vhodné. 

Pokud by proces zaškolení nezajistil, aby se do sériové výroby dostali pouze plně 

zaškolení pracovníci, doporučenou koncepcí by v tomto případě byl způsob obsluhy s 

názvem „Hašení požáru“ neboli „Bucket brigades“, při kterém je možné z části 

eliminovat prostoje způsobené rozdílnou zručností operátorů, avšak není možné 

dosáhnout takových výkonů, jako při plném zaškolení operátorů. 
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