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MONTÁŽNÍ PRÁCE 

Rozdělení montážních prací: 

a) Interní montáž 

Stacionární (nepohyblivá) montáž 
 
V kusové výrobě 

 Soustředěná 
Celé montáži je vyčleněno jedno pracoviště 
Montáž provádí jedna skupina pracovníků 

 Rozčleněná 

Montáž se dělí na montáž dílčích celků a konečnou montáž 
Provádí ji jednotlivé specializované skupiny pracovníků na stacionárních 
pracovištích 

 Přerušovaná proudová 

Specializované skupiny pracovníků mají vymezen jen určitý rozsah prací a 
přecházejí z jednoho pracoviště na druhé 
Použití: Malosériová a kusová výroba 

V malosériové výrobě 

 Fázová 

Montuje se skupina součástí nebo celý stroj na jednom místě 
Montáž provádí skupina vysoce kvalifikovaných pracovníků 

 Skupinová 

Uplatňuje se při pracích většího rozsahu, kdy sed výrobek člení na jednotlivé 
sestavy montované na specializovaných pracovištích 
Montáž provádí specializovaní pracovníci a lze tak lépe využít jejich kvalifikaci 

 
Pohyblivá montáž 
Použití: Ve velkosériové výrobě 
 
Druhy: 

 Předmětná 

Volný pohyb montovaného předmětu (prochází jednotlivými specializovanými 
pracovištěm) 
Na specializovaném pracovišti vykonávají pracovníci jen určitou operaci, ale 
jejich sled nemusí být dodržen 
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 Linková 
Nucený pohyb montovaného předmětu 
Plynulý nebo přerušovaný pohyb je dán montážní linkou 
Sled operací je nutno dodržet 

 Nepřerušovaná proudová 
Montovaný předmět nebo pracovníci, popř. pracovní nástroje, pomůcky a 
zařízení se pohybují 
Většinou se používá varianta s pohybujícím se výrobkem 
Použití: V hromadné výrobě  

 

b) Externí montáž 

Použití: 

Při montáži celků (celých strojů) mimo výrobní závod 

 

Příklady externí montáží: 

Velké stroje a zařízení (technologické dodávky) 

Mosty a konstrukce 

Vzduchotechnická zařízení 

Potrubí a armatury 

Elektromontáže (silnoproudá zařízení, rozvodné sítě) 

Měření, regulace, automatizace technologických zařízení 

 

Členění montážního procesu: 

Montážní prvky 

Člení se na ně každý strojírenský výrobek 

Jsou to skupiny a části strojů, které mohou být montovány odděleně a nezávisle na 

ostatních částech výrobku 

Montážní schémata - obecně 
 

Podklady pro vypracování montážního schématu jsou: 

- Konstrukční výkresy (pod)sestav s kusovníkem 

- Technické podmínky dodávky 

- Hospodářské podmínky (termíny dodávek, počet kusů) 

 

Mimořádný význam u sestavování technologických postupů montáže, neboť určují 

postup a pořadí montáže celého výrobku 
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Sestavují se především pro montáž složitějšího výrobku 

 

Musí být z nich patrné: 

V jakém pořadí jsou součásti vzájemně pospojovány 

Jaké je třeba navrhnout rozmístění součástí (zařízení, pracovišť) pro správnou 

organizaci montáže 

 

Některé základní pojmy: 

 

Technologický postup montáže 

Souhrn operací související se spojováním hotových součástí, (pod)sestav ve výrobek 

pomocí přípravků, zařízení a nářadí, které odpovídá požadavkům výkresů a 

technickým podmínkám 

 

Montážní operace 

Část montážního postupu, kterou koná na jednom pracovišti s jednou montážní 

jednotkou jeden pracovník nebo jedna pracovní četa 

 

Pracovní úsek 

Část operace, která se provádí s jedním určitým spojením týmž nástrojem 

 

Pracovní poloha 

Část operace prováděná při stejné poloze přípravku a montážního prvku 

 

Montážní základna 

Soubor ploch a prvků součástí, které určují její polohu vzhledem ke druhým dříve 

sestaveným součástem nebo základním plochám 

 

 

Schéma montážních prvků 

 

Vyjadřuje rozdělení výrobku do montážních prvků 

U složitějších výrobků však nedává ještě dostatečný přehled o pořadí sestavovaného 

výrobku z jeho jednotlivých součástí 

 

 


