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Abstrakt 

V této diplomové práci se budu zabývat otázkou využití vybraných nástrojů štíhlé 

výroby v průmyslovém podniku. Tuto problematiku budu řešit v závodě TATRA, a.s., 

Kopřivnice. Práce je rozdělená do dvou hlavních celků. V teoretické části představím 

společnost TATRA, a.s., Kopřivnice a vymezím principy a nástroje štíhlé výroby 

aplikovatelné v průmyslovém podniku. Praktická část popisuje zavedení vybraných nástrojů 

štíhlé výroby v konkrétním výrobním procesu. U zvolených nástrojů vyhodnotím přínosy 

jejich aplikace. 

 

Klíčová slova 

Štíhlý podnik, štíhlá výroba, nástroje štíhlé výroby, 5S, Kaizen, Kanban, 

One Piece Flow, SMED, TPM, vizualizace, výrobní buňky. 

 

 

 

Abstract 

In this thesis, the question of the use of selected lean manufacturing tools in industry 

will be addressed. This issue will be addressed in the factory TATRA, a.s., Kopřivnice. 

The work is divided into two main parts. In the theoretical part I will present the company 

TATRA, a.s., Kopřivnice and will define the principles and tools of lean production 

applicable in industry. The practical part describes the implementation of selected lean 

manufacturing tools in a specific production process. For the selected tools there will be 

evaluated the benefits of their application. 
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ÚVOD 

V dnešní době, která je ve znamení globalizace, čelí podniky stále většímu tlaku trhu 

na zvyšování konkurenceschopnosti. Podniky hledají cestu, jak se nejlépe vypořádat se stále 

větší konkurencí nejen na lokálních, ale i globálních trzích. Snahou podniků není získání 

jednorázové konkurenční výhody, ale převažuje snaha získání trvalých výhod a jejich 

následné udržení. Jedním z nejdůležitějších cílů společností je dlouhodobá maximalizace 

zisku a dlouhodobé udržení konkurenční výhody. 

Schopnost uspět nejen na domácím, ale zejména na globálním trhu mají především ty 

podniky, které věnují značnou pozornost vlastní výrobě a soustředí se zejména na větší 

efektivnost výroby a neustálé zlepšování ve všech výrobně hospodářských směrech. Současné 

tendence vedou výrobní podniky k zavádění nástrojů štíhlé výroby, jelikož je vyvíjen stále 

větší tlak ze strany zákazníků na jakost, rychlost a flexibilitu. A právě zavádění prvků štíhlé 

výroby do výrobního procesu ve znamení zvyšování efektivnosti výroby bude předmětem mé 

diplomové práce. 

Cílem této diplomové práce je vyhodnocení využití vybraných nástrojů štíhlé výroby 

v průmyslovém podniku. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních celků. První část je teoretická, kde 

nejprve představím společnost TATRA, a.s., Kopřivnice. Následně vymezím principy 

a nástroje štíhlé výroby aplikovatelné v průmyslovém podniku. Pozornost budu věnovat těm 

nástrojům, které budou předmětem praktické části mé diplomové práce. V této části budu 

čerpat z odborné literatury, která se dotýká problematiky štíhlé výroby. Odborná literatura, ze 

které budu čerpat, bude uvedená jako použité zdroje v této diplomové práci. 

V druhé, praktické části, popíšu zavedení vybraných nástrojů štíhlé výroby 

v konkrétním výrobním procesu. U zvolených nástrojů vyhodnotím přínosy jejich aplikace. 

V této části budu čerpat z konzultací a poskytnutých interních materiálů zaměstnanců 

společnosti TATRA, a.s., Kopřivnice, kde budu danou problematiku řešit. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 TATRA, a.s. 

V České republice má dominantní postavení automobilový průmysl, který národní 

hospodářství ovlivňuje již více než 150 let. Proto jsem si pro svou diplomovou práci vybrala 

právě automobilku TATRA, a.s. (obrázek 1-1), která se pyšní dlouholetou tradicí, prošla si 

obdobími rozkvětu a stejně tak i obdobími úpadku. Navíc jsem již přes třicet let jejím 

zaměstnancem. 

Základní údaje o společnosti  

Název společnosti:  TATRA, a.s.  

Sídlo:    Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice 

Právní forma:   Akciová společnost  

Datum zápisu do OR:  1. 4. 1992 

Základní kapitál:  2 069 752 600,- Kč    [24] 

 

Obrázek 1-1 TATRA, a.s. [24] 

 

Značka TATRA představuje širokou řadu nákladních automobilů unikátní koncepce, 

díky které prokazují vozidla vynikající jízdní vlastnosti nejen na silnicích, ale především 

v náročných terénních a klimatických podmínkách. Se svou více než 160 let dlouhou historií 

se dnes řadí akciová společnost TATRA mezi nejstarší a nejvýznamnější automobilky 

na světě. 
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Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výzkum, vývoj, výroba, prodej, opravy 

a servis nákladních automobilů včetně jejich účelových modifikací, speciálních automobilů, 

sestav, podsestav a součástí nákladních automobilů a jejich účelových modifikací, přívěsů, 

návěsů, účelových nástaveb a tahačů a jejich dílů, pístových motorů včetně souvisejících 

obchodně technických služeb. [24] 

Výrobní program 

Široká škála nákladních vozidel vychází svou různorodostí maximálně vstříc 

požadavkům zákazníků. Tvoří ji šest základních modelových řad. Civilní produkci představují 

vozidla řad TERRN°1 a JAMAL. Speciální a vojenskou produkci reprezentují obchodní řady 

ARMAX, FORCE, T 815-7 a T 810. Absolutní novinkou společnosti je nový vůz vyvinutý 

ve spolupráci s automobilkou DAF - TATRA PHOENIX, který splní potřeby nejnáročnějších 

zákazníků. [24] 

Kvalita 

Zajišťování kvality je v Tatře nepřetržitým procesem. TATRA, a.s., je držitelem 

certifikátu TÜV CERT (dle EN ISO 9001:2008) pro systém managementu v oboru 

"Vývoj, výroba, prodej a servis nákladních automobilů, agregátů a dílů" a osvědčení o shodě 

systému jakosti s požadavky podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČOS 051622 (AQAP 2110 

Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti), jenž je nezbytným 

předpokladem pro dodávky v rámci armád NATO. [24] 

Zákazníci  

K významným obchodním teritoriím společnosti patří již tradičně Rusko, země 

bývalého Sovětského svazu, Izrael, Indie, země Arabského poloostrova, Austrálie, USA 

a Evropa. Nelze samozřejmě opomenout domácí trh, kde mezi zákazníky dominuje Armáda 

České republiky. [24] 
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Struktura výrobního úseku 

Automobilka je rozdělena na několik základních výrobních úseků. 

Montážní úseky, jejichž součástí jsou obrobny dílů, které se v automobilce vyrábí: 

 Finální montáž vozidel  

 Montáž podvozků a obrobna podvozkových dílů 

 Montáž převodů a obrobna převodových dílů 

 Montáž motorů a obrobna motorových dílů 

Posledním úsekem je repase, na niž dochází k realizaci konečné fáze technologického 

procesu výroby před předáním automobilu obchodnímu úseku. Provádí se zde zajíždění, 

zkouška funkčnosti a mytí vozidla. [24] 

Organizační strukturu celého výrobního úseku zobrazuje obrázek 1-2. 

 

Obrázek 1-2 Organizační struktura výrobního úseku [24] 
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Vznik společnosti 

Roku 1850 založil Ignác Šustala v Kopřivnici (Nesselsdorf) továrnu „Ignaz Schustala 

& Co“ na výrobu dopravních prostředků, jež se výrazně zapsala do dějin nejen tehdejšího 

Rakouska - Uherska, ale i současné České republiky. Z počátku se podnik orientoval zejména 

na výrobu bryček a kočárů, od roku 1882 přibyla výroba železničních vagónů. V roce 1891 

se firma přeměnila na akciovou společnost s názvem Nesselsdorfer Wagenbau – Fabriks -

Gesellschaft. Zásadní zlomy přišly v roce 1897, kdy z továrny vyjel první osobní automobil 

ve střední Evropě s názvem „Präsident“, a rok poté, kdy TATRA vyrobila i první nákladní 

vůz. 

V meziválečném období se firma přejmenovala podle tehdejšího majitele 

na Ringhoffer – TATRA. Výrazným způsobem v roce 1923 továrnu ovlivnil její dlouholetý 

konstruktér a technický ředitel Hans Ledwinka, jež byl tvůrcem dodnes Tatrou využívané 

„tatrovácké koncepce“ podvozku s centrální nosnou rourou a nezávisle uloženými výkyvnými 

poloosami, označované jako páteřový rám. [20] [21] 

Letecké úspěchy 

V roce 1934 opět firma mění název a poprvé se do obchodního rejstříku zapsala jako 

TATRA. Ve stejném roce kopřivnická továrna představila první sériový osobní vůz T 77 

s aerodynamickou pontonovou karoserií, jež využíval vzduchem chlazený motor umístěný 

v zadní části. 

V témže roce vzniká nakrátko i letecké oddělení. Tatře se podařilo zaměstnat 

odborníka na statiku a aerodynamiku letadel Ing. Karla Tomáše, s jehož pomocí se 

vybudovala letecká výroba v závodě TATRA Studénka. Vyráběný model T 131 byl určen pro 

leteckou akrobacii. Úspěch letecké výroby ukončila německá okupace. Snahy o její obnovení 

se objevily v roce 1993, kdy byla konstrukčně připravena řada leteckých motorů, nicméně 

i přes zájem perspektivních odběratelů se nepodařilo tento projekt prosadit do výroby. 

Období komunismu 

V poválečném období se továrna soustředila na nákladní automobily, ale také 

na luxusní vozidla pro vedoucí pracovníky a stranické funkcionáře. Velmi oblíbenou se stala 

zejména TATRA 603, která byla vystřídána v roce 1975 Tatrou 613, jež byla nahrazena 

v roce 1996 Tatrou 700. [20] [21] 
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Současná situace 

Špatné hospodaření a kolektivní vlastnictví během komunismu zapříčinily pozdější 

útlum výroby. Po privatizaci se firma dostala do úpadku a byla nutná její restrukturalizace. 

V roce 1997 došlo k ukončení výroby osobních automobilů a firma se přeorientovala 

výhradně na výrobu těžkých terénních nákladních vozidel, k čemuž pomohly především 

armádní objednávky. Většinový vlastnický podíl získala v devadesátých letech americká 

firma Terex Corporation. Díky ní se Tatře podařilo proniknout na západní trhy. V roce 2006 

firmu odkoupila společnost Blue River, kterou vlastní převážně čeští finančníci. TATRA 

výrazně začala vyvážet do Ruska, střední a jihovýchodní Evropy, ale i na západ, např. 

do Austrálie. V mezidobí 2005 – 2007 firma expandovala, přijímala nové pracovníky a zažila 

opět úspěch jako na počátku. Ovšem v roce 2008 se vlivem světové finanční krize dostává do 

problémů, které zpočátku zmírňovala státní zakázka armádních vozů T 810, a je nucena snížit 

výrobní kapacity. V roce 2011 TATRA ve spolupráci s nizozemskou firmou DAF Trucks 

představila nový, především civilní vůz TATRA PHOENIX, který již nemá vlastní vzduchem 

chlazený motor - podvozek je zdokonalený tatrovácký 815, motor a kabinu dodává firma 

DAF, převodovka je dodávána renomovanou firmou ZF Friedrichshafen AG. [20] [21] [24] 

Ukončení dlouholetých dodávek Tatry pro indickou armádu a přetrvávající krize vedla 

v roce 2012 k utlumení výroby. 

Dceřiné společnosti 

Pro Tatru jsou dceřiné společnosti dodavatelem některých výrobků nebo služeb. 

Historicky byly součástí Tatry, dnes tvoří samostatné obchodní společnosti s širokým 

spektrem vlastních zákazníků. Dceřinými společnostmi Tatry jsou společnosti Tafonco, a.s. 

a Taforge a.s. 

Tafonco, a.s. - výroba odlitků ze slitin železných a neželezných kovů. Slévárenská výroba 

v Kopřivnici byla zahájena v roce 1860, od samého počátku je spjata s výrobou vozidel – 

kočárů, bryček přes železniční vagóny až po automobily. 

Taforge, a.s. - výroba výkovků různých hmotností i složitostí. Nabídka návrhu výkovku, 

výroby nářadí, tepelného zpracování a třískového opracování. V uplynulém desetiletí 

se Taforge postupně stala komerční kovárnou a nyní zaujímá pozici vedoucí kovárny 

zápustkových výkovků v ČR. [24] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/T_810
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1.2 Štíhlý podnik 

Zeštíhlení podniku je přechod od jednoho výrobního způsobu, na jehož počátku byl 

H. Ford a jeho pásová výroba, k novému, vyššímu výrobnímu způsobu, jehož počátky jsou ve 

firmě Toyota a její zakázkové pružné výrobě. Nový výrobní způsob prošel těžkou zkouškou 

v období krizových otřesů v devadesátých letech minulého století. Podniky, které jej 

využívaly, obstály lépe než ostatní. Zrodil se nový výrobní způsob následujícího století, který 

si razí postupně cestu z automobilového průmyslu do všech odvětví. Tento nový způsob, 

který je označován branou do průmyslové budoucnosti, už dávno nepatří jen japonské Toyotě. 

Dnes jej zavádějí v řadě dalších podniků po celém světě, samozřejmě i v České republice. [6] 

Na trzích stále více roste požadavek dodávat výrobek nebo službu podle 

individuálního požadavku zákazníka. Podniky jsou nuceny vyrábět stále více druhů výrobků, 

což vede k nárůstu variability výroby. Oproti tomu je důležité, aby tyto výrobky dosahovaly 

vysoké úrovně kvality, spolehlivosti v rychlosti a včasnosti dodávek, a to samozřejmě 

při vynaložení co nejnižších nákladů, za kterých se běžně vyrábí při hromadné výrobě 

standardních výrobků. Štíhlý podnik je dnes základní podmínkou existence na trhu. [8] 

V dnešní době se mnoho podniků, které si kladou za cíl zlepšování kvality, 

eliminování ztrát, redukování zpoždění a snižování celkových nákladů, mění na štíhlé 

podniky – nahrazují zastaralé systémy hromadné výroby štíhlými systémy. 

Štíhlé systémy kladou důraz na prevenci ztrát, mezi které patří potřebný čas, pracovní 

síly nebo materiály na výrobu výrobku nebo služby spotřebované navíc, které nepřidávají 

hodnotu. Štíhlé systémy zajišťují podnikům snižování nákladů, včasnost dodávek 

a zkracování průběžné doby výroby. Umožňují vyrábět široký sortiment výrobků nebo služeb, 

umožňují rychlou a účinnou změnu sortimentu, rychlou reakci na proměnlivou poptávku 

a zvyšování kvality. 

Ve štíhlém podniku dochází k neustálému zlepšování odborné kvalifikace 

zaměstnanců a ke zlepšování výrobních procesů. Štíhlé systémy jsou zaměřeny na zákazníka, 

to znamená, že jsou zákazníkem řízeny. Výrobky a služby štíhlého podniku jsou zajišťovány 

a dodávány ve správném množství, na správné místo, ve správný čas a ve správném stavu. 

Jedná se spíše o výrobu na objednávku pro konkrétního zákazníka než jako doplňování 

skladových zásob. 

Cílem štíhlého podniku je vytvářet hodnotu a eliminovat ztráty v celém podniku. [11] 
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1.2.1 Co je to štíhlý podnik 

Štíhlost podniku znamená dělat jen potřebné činnosti, dělat je dobře hned napoprvé, 

dělat je rychleji než konkurence a utratit přitom méně peněz. Pouze šetřením nedosáhneme 

ničeho, je nutné zvyšovat výkonnost firmy tím, že na stávající ploše vyprodukujeme více než 

konkurence, že se stávajícím počtem zaměstnanců a zařízení dokážeme vyrobit vyšší přidanou 

hodnotu než ostatní, že budeme schopni v daném čase vyřídit více objednávek, že na 

jednotlivé podnikové procesy a činnosti spotřebujeme méně času. Zjednodušeně řečeno, být 

štíhlý znamená vydělat víc peněz, vydělat je pokud možno co nejrychleji a s vynaložením co 

nejmenšího úsilí. Štíhlý podnik znamená dělat přesně to, co požaduje náš zákazník a zároveň 

minimalizovat počet činností, které nezvyšují hodnotu výrobku nebo služby. 

Bohužel, v praxi se ukazuje, že firmy soustřeďují svou pozornost především 

na zavádění prvků štíhlé výroby, která se sice podílí významnou měrou na vytváření přidané 

hodnoty pro zákazníka, ale o tom, jak co nejrychleji a nejefektivněji vydělávat peníze, 

rozhodují i ostatní podnikové oblasti. Mezi základní pilíře štíhlého podniku, patří kromě 

výroby především vývoj, administrativa a logistika. [8] 

 

1.2.2 Základní pilíře štíhlého podniku 

Čtyři základní pilíře štíhlého podniku zobrazuje obrázek 1–3. 

 

Obrázek 1-3 Štíhlý podnik [8] 
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Štíhlý vývoj 

Budování štíhlého podniku začíná již v předvýrobních etapách, především ve vývoji 

a v technické přípravě výroby, které zásadně ovlivňují variabilní náklady (náklady na 

materiál), ale také fixní náklady (náklady na výrobní zařízení, plochy). Konstrukce 

a technologie navrhují způsob výroby a tím mají možnost zavést principy štíhlosti. Na druhé 

straně mohou předvýrobní etapy způsobovat mnohé problémy ve výrobě, jako například 

nekompletnost technologické dokumentace, nedostatečně připravené zahájení nové výroby 

a další. Cílem štíhlého vývoje je zredukování časů vývojových etap. 

Štíhlá administrativa 

Podle průzkumu podniků tvoří více než polovinu průběžné doby objednávky činnosti 

z oblasti administrativy. Mezi nejčastější zdroje plýtvání v administrativě patří špatná 

komunikace se zákazníkem, problémy v komunikaci mezi jednotlivými útvary, velké 

množství nevyřízených položek, velká vzdálenost mezi jednotlivými administrativními 

pracovišti, zbytečný pohyb na pracovištích, přeprava zbytečných informací a jiné. 

Štíhlá logistika 

Můžeme konstatovat, že oblast přepravy, skladování a manipulace zaměstnává téměř 

25% pracovníků v podniku, zabírá až 55% ploch a tvoří okolo 87% času, který stráví materiál 

v podniku. Tyto logistické činnosti tvoří v některých případech 15 až 70% celkových nákladů 

na výrobek a ve velké míře ovlivňují také kvalitu výrobku. Zaměříme – li se na jakost, 

zjistíme, že 3 až 5% materiálu je znehodnocováno nevhodnou dopravou, manipulací 

a skladováním. Přizpůsobení výrobku požadavkům zákazníka, růst objednávek produktů přes 

internet, trend hromadné výroby na zakázku – to jsou faktory zvyšující podíl logistiky na 

úspěchu či neúspěchu firmy. Logistika je význačný konkurenční faktor každého podniku. 

Štíhlá výroba 

Štíhlé výrobě bude věnována větší pozornost v samostatné kapitole. [8]  
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1.2.3 Cíle štíhlého podniku 

K vytvoření štíhlého podniku je potřeba zavedení štíhlých metod a technik ve všech 

výrobních a podnikových procesech. 

První kroky k zeštíhlení mají tyto hlavní cíle: 

 zlepšit kvalitu 

 eliminovat ztráty 

 zkrátit dobu potřebnou pro realizaci 

 snížit celkové náklady 

Zlepšit kvalitu – znamená vyrábět na základě pochopení očekávání a požadavků zákazníka 

kvalitní výrobky nebo služby. Na zlepšování kvality se ve štíhlém podniku podílejí 

každodenně všichni zaměstnanci.  

Eliminovat ztráty – znamená eliminování všech činností ve štíhlém podniku, které jsou 

ztrátové, a zároveň určení cílových oblastí, které jsou pro výrobu nezbytné, ale nepřidávají 

přidanou hodnotu výrobku nebo službě. 

Zkrátit dobu potřebnou k realizaci – znamená zkrátit dobu od zadání objednávky zákazníka 

do okamžiku zaplacení za výrobek nebo službu. 

Snížit celkové náklady – znamená ve štíhlém podniku vyrábět pouze na základě poptávky 

zákazníka, eliminovat ztráty a zkrátit doby potřebné k realizaci. [11] 

 

Štíhlost podniku tedy znamená: 

 dělat jen takové činnosti: 

o které jsou potřeba 

o dělat je správně hned napoprvé 

o dělat je rychleji než konkurence 

 vynaložit přitom méně zdrojů [12] 
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1.3 Štíhlá výroba – Lean Production 

1.3.1 Vznik štíhlé výroby 

Štíhlá výroba, známá také jako „Systém výroby Toyota“ (Toyota Production System – 

TPS), vznikla v Japonsku ve firmě Toyota v 70. letech 20. století. Jejím tvůrcem byl Taiichi 

Ohno
1
. [12] 

Štíhlá výroba vznikla v Japonsku v poválečném období. Vznikla z problémů, kterými 

trpělo tehdejší japonské hospodářství. Z podobných příčin - období výrazné recese, 

hospodářské problémy a stále větší ohrožení z Asie - dochází k zavádění štíhlé výroby 

ve Spojených státech a v Evropě. [9] 

Taiichi Ohno o štíhlé výrobě říká: „Zajímá nás pouze časová osa, která začíná 

v momentě obdržení objednávky od zákazníka a končí inkasováním jeho platby. Časovou osu 

zkracujeme eliminací ztrát, které nemají žádnou přidanou hodnotu.“ [15] 

Štíhlá výroba usiluje o plynulý tok materiálu, rozpracovaných výrobků, informací a o 

eliminaci ztrát během celého výrobního procesu od nákupu materiálu po distribuci výrobků 

k zákazníkovi. Snaha o plynulost toků vytváří předpoklady pro snižování zásob v podniku. [5] 

Štíhlá výroba je filosofie, která zkracuje průběžný čas tím, že eliminuje plýtvání, aby 

byly výrobky dodávány včas, ve vysoké kvalitě a při vynaložení nízkých nákladů. Je to cesta 

k tomu, abychom byli schopni vyrábět víc, abychom minimalizovali režijní náklady, abychom 

dokázali co nejefektivněji využívat své stávající plochy a výrobní zdroje. Štíhlá výroba však 

funguje pouze za podmínek úzkého propojení s vývojem výrobků a technickou přípravou 

výroby, administrativou a logistikou v podniku. Důvodem je, že podmínky štíhlosti se 

vytvářejí již v předvýrobních etapách a jsou silně ovlivněny procesy v administrativě nebo 

logistickým řetězcem. [8] 

Štíhlá výroba směřuje k pružné výrobě, to je k výrobě podle požadavků zákazníků 

s optimálním využitím zdrojů. Je to neustálé přizpůsobování výroby zákazníkovi, jeho přáním 

a požadavkům. Plnění individuálních přání zákazníka je uskutečnitelné, a vede k získávání 

konkurenční výhody. [17] 

Hlavním úkolem zavádění štíhlé výroby je tedy dodání produktů s vysokou přidanou 

hodnotou pro zákazníka za přijatelnou cenu, při současném dosažení co nejvyššího zisku. [12] 

                                                 
1
 Taiichi Ohno je manažer firmy Toyota, zakladatel a tvůrce systému výroby firmy Toyota – TPS. 
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Přidaná hodnota 

Přidanou hodnotu definuje vždy zákazník. Závisí na požadavku zákazníka, kdy, 

v jakém množství, v jaké kvalitě a ceně je ochotný koupit daný produkt nebo službu. Štíhlé 

podniky dokážou splnit požadavky svých zákazníků při minimálním plýtvání, čímž dosahují 

vyšší ziskovost. 

Maximalizování přidané hodnoty pro zákazníka se dá také vyjádřit jako odstraňování 

plýtvání ze všech částí systému, jak je znázorněno na obrázku 1-4. 

 

 

 

Obrázek 1-4 Odstraňování plýtvání [8] 

 

Zkracování průběžných dob při odstraňování ztrát v každém bodě procesu vede 

ke zlepšování jakosti a ke snižování nákladů, kdy se zároveň zvyšuje bezpečnost a morálka 

zaměstnanců. [10] 

 

 



13 

 

Průběžná doba výroby 

 Průběžná doba výroby je souhrn dílčích technologických i netechnologických časů, 

včetně přerušení, podle toho, jak to vyžaduje postupné vykonávání sledu jednotlivých operací, 

které proběhnou od okamžiku provedení první operace na vstupním materiálu, až po 

zaskladnění hotového výrobku. Je to doba vlastního výrobního cyklu. [17] 

Z pohledu štíhlého managementu na složky průběžné doby dělíme činnosti: 

- na dobu činností přidávajících hodnotu pro zákazníka  

- na dobu činností nepřidávajících hodnotu pro zákazníka 

Základní činnosti, které přidávají nebo nepřidávají hodnotu pro zákazníka 

Opracování - jednoznačně zvyšuje hodnotu pro zákazníka, kromě případu, kdy vyrobíme 

neshodný produkt. 

Seřizování, manipulace a přemisťování – zde není přínos pro zákazníka přímo jednoznačný, 

avšak patří mezi činnosti, které jsou technologicky nutné. Je třeba dbát na to, aby byly 

prováděny racionálně. 

Skladování - nepřidává užitek pro zákazníka, pokud nejde o technologicky nutné skladování. 

Čekání na opracování - nepřidává užitek pro zákazníka, dochází pouze ke spotřebovávání 

zdrojů. [12] 

Hlavním úkolem zavádění štíhlé výroby je tedy dodání produktů s vysokou přidanou 

hodnotou pro zákazníka za přijatelnou cenu při současném dosažení co nejvyššího zisku. [12] 

Tvorba ceny výrobku 

Pádným argumentem pro „zeštíhlování podniků“ je příklad starého a nového způsobu 

tvorby cen výrobků a služeb: 

Starý model: Náklady + Zisk = Cena Nový model: Cena – Náklady = Zisk 

Z toho jasně vyplývá, že cena výrobku je v současné době jasně dána trhem. Jediný 

způsob, jak dosáhnout co nejvyššího zisku je snižování nákladů. Toho můžeme dosáhnout 

právě maximálním zefektivňováním výrobních procesů minimalizováním plýtvání. [14] 
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1.3.2 Plýtvání - MUDA 

Plýtvání patří ve filozofii štíhlého podniku ke klíčovým pojmům. Japonci jej vyjadřují 

slovem „muda“, Američani „waste“, Němci „Verschwendung“, Poláci „marnotrawstvo“. 

Za plýtvání je považováno vše, co vede ke zvyšování nákladů výrobku nebo služby, aniž by 

docházelo ke zvyšování jejich hodnoty. [8] 

Plýtváním označujeme ve výrobním procesu ty činnosti, které nevytvářejí žádnou 

přidanou hodnotu a za které zákazník není ochoten zbytečně platit. 

Masaaki Imai
2
 říká: „MUDA je věčná, nikdy z procesů nezmizí.“ 

Zkušenosti ukazují, že přibližně jen 5% celkového času všech pracovníků firmy 

vytváří přidanou hodnotu. To znamená, že i ty nejlepší firmy mají k dispozici více než 90% 

času na jeho přeměnu na čas, který přidanou hodnotu vytváří. [1]  

MUDA zahrnuje osm druhů ztrát, které nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu. Jsou to 

činnosti, které doprovází plýtvání, prodlužují průběžné doby, vyvolávají potřebu vykonávat 

zbytečné pohyby v případě potřeby přiblížení materiálu nebo nástrojů, vytvářejí nadměrné 

zásoby, popřípadě je jejich výsledkem jakékoli čekání.  

Druhy plýtvání (ztrát) 

Mezi osm základních druhů ztrát patří: 

1. Nadvýroba – vyrábějí se dílce, na které nejsou objednávky, tedy se jedná o výrobu 

na sklad. Je to nejhorší ztráta, jelikož vyvolává další ztrátu v podobě nadbytečných zásob, 

ve kterých jsou „uloženy“ peníze. Za nadvýrobu je také považováno, vyrábíme – li příliš brzy. 

2. Čekání – postávající dělníci, kteří čekají na nástroj, materiál, díly, opravu stroje, na jeřáb, 

na rozhodnutí apod. 

3. Doprava nebo přemisťování, které nejsou nezbytné – velké vzdálenosti mezi jednotlivými 

pracovišti výrobního procesu způsobují potřebu neefektivního převozu materiálů, dílů nebo 

hotových výrobků do skladů. Zbytečným přemisťováním se zvyšuje riziko poškození. Obecně 

platí, čím méně přepravy, tím lépe. 

                                                 
2
 Masaaki Imai byl průkopníkem Kaizenu 
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4. Nadměrné či nepřesné zpracování – podnikání nepotřebných kroků ve výrobním procesu 

z důvodu například špatného technologického postupu, navržení špatného polotovaru, 

nástroje či přípravku, mohou vyvolat potřebu dodatečné práce a tím prodlužování výrobního 

procesu. Také výroba výrobků vyšší jakosti než je potřeba, je považována za ztrátu. 

5. Nadbytečné zásoby – nepotřebné zásoby surovin, polotovarů nebo finálních výrobků 

mohou být způsobeny špatným plánováním, jsou na ně vázány finanční prostředky. Často 

dochází k zastarávání výrobků nebo jejich poškození. Nadbytečné zásoby také zakrývají jiné 

problémy, jako například opožděné dodávky od dodavatelů, nevyváženost výroby, prostoje 

apod. Snahou je snížit na co nejnižší úroveň zásoby rozpracované výroby i skladové zásoby 

jak je to jen možné. 

6. Zbytečné pohyby – vykonávání nepotřebných pohybů na špatně uspořádaném pracovišti, 

které nemůžeme označit jako práci, která zvyšuje přidanou hodnotu výrobku. 

7. Vady – výroba neshodných výrobků či opravy dílů. Způsobují se tím vícenáklady 

na výrobu, ale také zpoždění výroby z důvodu opakování operace, manipulace, kontroly, 

demontáže apod. Za největší problém považujeme, dostane – li se vadný díl až k zákazníkovi. 

8. Nevyužitá tvořivost zaměstnanců – plýtvání schopnostmi, znalostmi, dovednostmi 

a nových zlepšení zaměstnanců. Je to důsledek toho, že se o své zaměstnance nezajímáme 

a nenasloucháme jim. 

Taiichi Ohno považoval za zcela zásadní příčinu ztrát nadvýrobu, v jejímž důsledku 

dochází k většině ostatních ztrát. Výroba většího množství, než si zákazník objednal, 

v jakémkoli kroku výrobního procesu vede k nahromadění zásob někde v následujících 

krocích výrobního toku. Materiál potom někde leží a čeká na opracování na další operaci, 

čímž dochází ke zvyšování zásob rozpracované výroby. [10] 
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1.3.3 Štíhlá výroba a tradiční principy 

Srovnání „Tradičních principů výroby“ a principů „Štíhlé výroby“ zobrazuje tabulka 

1-1. 

Tabulka 1-1 Štíhlá výroba a tradiční principy [9] 

Tradiční principy Štíhlá výroba 

Vysoká jakost znamená vysoké náklady. Vysoká jakost znamená nízké náklady. 

Vysoké výrobní dávky znamenají nízké 

náklady. 

Vysoké výrobní dávky znamenají vysoké 

náklady. 

Na dělníky se nedá přenést žádná 

zodpovědnost. 

Na dělníky je třeba přenášet zodpovědnost a 

spolupracovat s nimi. 

Racionalizační procesy přicházejí „shora“. 
Racionalizační projekty vznikají tam, kde 

vznikají problémy. 

Zlepšení a snížení výrobních nákladů jsou 

možné jen s investicemi do automatizace a 

mechanizace. 

Zlepšení je možné dosáhnout i bez velkých 

investic využíváním potencionálu pracovníků. 

Pokrok v komplexních řešeních. Pokrok je v množství malých řešení. 

Z termínových důvodů se musí někdy 

používat i vadné komponenty a materiál. 

Vadné komponenty a materiál se: 

- nepřebírají 

- neobrábějí 

- neposílají dále 

Určité procento chyb patří k výrobě. 
Chyby a jejich příčiny se musí okamžitě 

odstranit. 

Akceptují se některé formy ztrát a plýtvání 

ve výrobě. 

Ztráty a plýtvání se musí nevyhnutelně 

odstranit. 
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1.4 Nástroje štíhlé výroby 

Pro realizaci principů štíhlé výroby je možné využít různých nástrojů, které slouží 

k eliminaci plýtvání. Jednotlivé nástroje jsou vzájemně prolnuty tak, že úspěšnost zavedení 

jednoho nástroje je podmíněna implementací druhého.  

V následující části budu popisovat vybrané nástroje štíhlé výroby (obrázek 1-5), které 

budou předmětem praktické části této diplomové práce. 

 

 

Obrázek 1-5 Nástroje štíhlé výroby [8] 

 

Každá organizace, která se rozhodne pro zavádění principů štíhlé výroby, musí sama 

vyhodnotit, které nástroje budou nejvhodnější v jejích podmínkách. 
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1.4.1 5S 

Zavedení žádného nového systému nemůže být úspěšné na pracovišti, které je špinavé, 

kde je plno nepotřebných věcí a kde potřebné položky nejsou organizovaně uspořádány. Toto 

vše má za následek nárůst různých ztrát, mezi které patří například vykonávání zbytečných 

pohybů při obcházení překážek, ztráta času hledáním potřebného nářadí, zpoždění výroby 

z důvodu poruchy zařízení a nehod. Vytvoření vhodných pracovních podmínek je správným 

krokem každého systému vedoucího ke zlepšení pracovních podmínek v podniku.  

Nejvyužívanější metodou ke zlepšení a standardizaci fyzických podmínek pracovišť 

je systém 5S. [14] 

Je to základní kámen při zavádění nástrojů a metod „zeštíhlování“, je součástí základní 

stability procesů. Správné pochopení a zodpovědné zavedení 5S může být pro firmu 

obrovským přínosem. 

Název metody vznikl na základě pěti japonských slov „Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

Shitsuke“. Tento nástroj se velice rychle rozšířil do firem po celém světě. Původně japonská 

slova byla definována v angličtině „Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain“ a v České 

republice jako 5U „Utřídit, Uspořádat, Udržovat pořádek, Určit pravidla, Upevňovat 

a zlepšovat“. Na obrázku 1-6 je uvedená anglická verze. [1] 

 

Obrázek 1-6 5S [1] 
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Kroky metody 5S 

Sort (utřídit) – projít každou věc, která je na pracovišti, a rozdělit na potřebné a nepotřebné 

k výkonu práce. Nepotřebné vyhodit, to, co se používá zřídka (1x za 30 dní), uložíme 

do skladu, věci, které využíváme týdně, uložíme poblíž pracoviště a potřebné, které 

využíváme denně, umístíme přímo na pracovišti. Výsledkem je více prostoru a přehledný 

systém. 

Set in order (uspořádat) – určit každému materiálu, nástroji a nářadí svoje místo tak, aby byly 

co nejlépe a nejrychleji v dosahu bez vykonávání zbytečných pohybů. V tomto kroku také 

optimalizujeme množství materiálu na pracovišti potřebné k plynulé výrobě a potřebný 

prostor vizualizujeme (plocha, počet palet apod.). Všechno má určené své místo a vše je 

uloženo na označeném místě.  

Shine (udržovat pořádek) – nástroje, pracovní prostor a prostory na skladování jsou 

udržovány bez špíny. Odstraníme také zdroje znečištění. Vyčistíme všechno od špíny, věci 

podléhající korozi natřeme barvou. Platí zásada, že zaměstnanci si uklízí pracoviště sami, 

pracoviště jsou v nejlepším možném stavu. 

Standardize (určit pravidla) – navrhnout standardy, které pomáhají udržovat pravidla prvních 

tří S. Když už jsme dosáhli uspořádaného a čistého pracoviště, je potřeba tento stav udržet. 

Pro jeho udržení je potřeba standardem stanovit způsob a periodu čištění pracoviště. 

Standardy by se měly stanovit názorné, jednoduché a srozumitelné. Úkolem standardů je práci 

usnadňovat, ne komplikovat.  

Sustain (upevňovat a zlepšovat) – udržování a zlepšování stavu pracoviště. Vybudování 

sebedisciplíny, kontroly. Základem tohoto kroku jsou pravidelné audity, to je kontrola 

udržování nastaveného stavu a vyhodnocování. [1] 

Zavedením a dodržováním jednotlivých fází této metody získáme přehledné, 

uspořádané, čisté a disciplinované pracoviště. Odstraněním nepoužívaných předmětů 

a nástrojů eliminujeme pohyby a úkony, které nepřidávají hodnotu výrobku. Správná a účelná 

implementace metody 5S povede k úspoře času. 

Pro svou jednoduchost je často tento systém podceňován, ale i přesto je pravdou, že 

čistý a uklízený podnik má vyšší produktivitu, produkuje méně neshodných výrobků, lépe 

plní stanovené termíny a je bezpečným místem pro práci. 
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1.4.2 Kaizen 

Slovíčko Kaizen je v souvislosti se štíhlou výrobou velmi důležité. Nejde 

o zlepšovatelské hnutí ani o byrokracii, která usiluje o to, aby každý zaměstnanec podal tři 

zlepšovací návrhy ročně. Jedná se o způsob myšlení, filozofii života, která nám říká, že zítra 

musí být lépe než dnes. [8] 

Je to snaha o nepřetržité zlepšování procesů, výrobků nebo služby, které vede 

k většímu uspokojení zákazníka. [13] 

Slovo Kaizen je jedno z nejpoužívanějších slovních spojení v japonském jazyce. Píše 

se dvěma znaky kanji 改善, což v překladu znamená změna k lepšímu. [7]  

Je to systém, který se týká nás samotných. Především bychom měli zdokonalovat sami 

sebe, následně vztahy na pracovišti a spolupráci se svými spolupracovníky. A nakonec přijde 

na řadu zlepšování věcí a procesů kolem nás. Je to neustálý a nekonečný proces, který je pro 

Japonce stejně tak přirozený jako pro člověka dýchání. [8] 

V případě Kaizenu nejde při odhalování problémů o kritiku osob, ale pozornost 

je soustředěna výhradně na odstranění problému. [3] 

Je to systém neustálého zlepšování a nekonečného hledáni dokonalosti. Je to 

zlepšování „všeho a všemi“. Většinou se na něm podílejí zaměstnanci z výroby, kteří navrhují 

drobné změny výrobního procesu. Ti nejlépe znají průběh procesu a mohou tedy navrhnout, 

jak by mohl probíhat lépe. [9] 

Kaizen označuje „změnu k lepšímu“ jak při malých, přírůstkových změnách nebo při 

změnách zásadních. Zlepšovat můžeme neustále i po malých krocích, na které se Kaizen 

zaměřuje. [10] 

Přínosy pro pracovníky při zavedení nového zlepšení 

Hlavní přínosy pro pracovníky: 

 dochází ke snížení námahy 

 zvyšuje se zájem o práci 

 větší uspokojení z vykonané práce 

 zlepšení bezpečnosti práce 

 odměna za vyšší produktivitu [13] 
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Postup systému Kaizen (obrázek 1-7) 

 

Obrázek 1-7 Postup systému Kaizen [9] 

 

Košturiak a Gregor ve své knize Podnik v roce 2001 píšou: 

„Jeden krok vpřed, který udělá sto pracovníků, je více než sto kroků vpřed, které udělá 

jeden osamocený leader“ [9] 

Každý nedostatek, pro který navrhujeme zlepšení, musí být podrobně definován 

a musí být provedena analýza jeho příčiny. Na základě toho se navrhnou a zrealizují opatření 

pro jeho odstranění popř. zlepšení. Tato opatření jsou následně vyhodnocena. [3]  

Implementaci systému Kaizen v jedné automobilce v Japonsku popisují Košturiak, 

Frolík a kol. [8] 

„V jedné japonské automobilce začala implementace systému Kaizen podle Masaaki 

Imaia. Na konci roku přišlo představenstvo podniku do výrobní dílny a slavnostně předalo 

nejlepším zlepšovatelům igelitové tašky, ve kterých bylo pero, otvírák na pivo, souprava šití, 

čepice s kšiltem, a to všechno s logem firmy. Tato odměna přinesla nejlepším zlepšovatelům 

všeobecný posměch. Dnes tato firma oceňuje zlepšovatele finančními odměnami a ti nejlepší 

mohou získat motocykl, zájezd do zahraničí nebo plazmový televizor. V posledním roce byly 

vyčísleny úspory ze systému zlepšování procesů na téměř 8 milionů EUR. Je – li v Japonsku 

obrovskou odměnou to, že nejlepší zlepšovatel může zaparkovat své auto vedle prezidenta 

firmy, pro našeho dělníka není příležitost opřít si kolo o Audi svého šéfa až tak motivující.“ 

[8] 

Kaizen je vlastně taková loterie, otevřená pro všechny zaměstnance. Ten, kdo chce 

vyhrát, musí nabídnout postřehy a myšlenky přeměněné do podložených návrhů. Za návrhy, 

které jsou přijaty, jsou vypláceny finanční odměny, i když většinou nejde o žádnou závratnou 

částku. [13]  

Systém zlepšování nikdy nekončí, je to nekonečný proces, stále je co zlepšovat. 
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1.4.3 Kanban 

Systém Kanban je technologie s kontrolovaným objemem zásob japonského původu. 

Byla vyvinuta v 50. a 60. letech minulého století japonskou firmou Toyota Motors, odkud se 

rychle rozšířila po celém světě, především do výrobních podniků. Nejefektivnější uplatnění 

našla zejména ve strojírenství, kde své nejdůležitější místo obsadila v automobilovém 

průmyslu. Nejlépe se osvědčuje u dílů, které se vyrábějí opakovaně ve velkosériové výrobě. 

Kanban zabezpečuje plynulost provozu s vysokou produktivitou a efektivností výroby. 

Pro jeho přehlednost ke svému řízení nevyžaduje využívání žádné výpočetní techniky. [16] 

Minimalizuje papírování a maximalizuje efektivitu výrobního procesu. [2] 

Klasický způsob výroby 

Klasický způsob výroby je tlačný (pusch) systém, který je charakteristický souběžným 

materiálovým a informačním tokem. Materiál spolu s informacemi jsou protlačovány přes 

jednotlivá pracoviště ve směru materiálového toku. Informační tok začíná u zákazníka, který 

si objedná výrobek u obchodního úseku. Z obchodního úseku se informace dostává do odboru 

zásobování, dále pak informace a materiál postupuje do výrobního úseku, kde se na 

jednotlivých pracovištích vyrobí potřebné díly, které jsou následně dodávány na montáž, kde 

dochází ke kompletaci hotového výrobku. Montáž předá finální výrobek s informací 

pracovišti expedice, které následně výrobek expeduje k zákazníkovi. 

Princip systému Kanban 

Tahový systém, materiál je výrobním procesem „tahán“ podle potřeb finální montáže. 

Pracoviště postupně zpracovávají materiál a rozpracovaný výrobek si vzájemně předávají, 

dokud není ukončená jeho výroba. Díváme – li se na směr materiálového toku, chová se 

následující pracoviště jako zákazník a předcházející pracoviště jako dodavatel. Požadavek 

zákazníka působí na konci materiálového toku v oddělení expedice. Pokud budeme sledovat 

objednávku zákazníka z hlediska materiálového a informačního toku, bude probíhat takto:  

 expedice si objedná zákazníkem požadovaný výrobek u předešlého pracoviště – 

pracoviště montáže  

 následně si montáž objedná díly pro její potřebu u výrobních pracovišť (předešlá 

pracoviště), která vyrobí díly v potřebném množství 

 výrobní pracoviště si objednají v zásobování materiál v potřebném množství. [5] 



23 

 

Tímto snadno vytvoříme samořídící regulační okruhy, kde je směr materiálového toku 

vpřed a směr informačního toku zpět, jak znázorňuje obrázek 1-8. 

 

Obrázek 1-8 Materiálový a informační tok na principu KANBAN [17] 

 

Kanbanové okruhy v podniku fungují nejen v rámci jedné dílny či výrobního provozu, 

ale také mezi jednotlivými provozy, mezi výrobou a sklady. [12]  

Kanban je systém řízení výroby v samořídícím regulačním okruhu, který se skládá 

z dodavatelských a odběratelských článků, mezi kterými funguje tahový systém. Vyrábíme 

jen to, co si zákazník objednal, v požadovaném množství a čase. Vyrábí se pouze takové 

množství, které odpovídá kapacitě přepravní jednotky nebo zásobníku. Každý dodávající 

článek je zodpovědný za kvalitu výrobku. 

Výhodou Kanbanu jsou v porovnání s jinými systémy řízení výroby nízké finanční 

náklady na jeho zavedení. Jejich převážná část je vynaložena na vzdělávání pracovníků 

výroby, poměrně malá část slouží k vytvoření prvků potřebných k fungování tohoto systému, 

mezi které patří kanbanové karty, kanbanové tabule a kanbanové schránky. [5] 

Využívání systémů v tahu a zapojení vyškolených pracovníků do dílenského plánování 

bezesporu patří mezi cesty, kterými je možno s úspěchem zvládnout rostoucí sortiment 

výrobků a stále větší nároky zákazníků. [13] 
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Plánování v systému Kanban 

Postup plánování v systému Kanban: 

 je ovlivněn plánem odvádění finální výroby 

 po rozpadu kusovníku se provede propočet potřebného objemu výroby a rámcové 

vybalancování kapacit 

 podle požadovaného množství výrobků stanovíme počet kanbanových karet 

 na základě signálu z finální výroby se karty vydávají do oběhu 

Kanban v japonštině znamená „karta“, „lístek“ nebo „znamení“. Kanbanová karta 

slouží jako nosič informací, který koluje mezi odebírajícím a dodávajícím pracovištěm. [12] 

Pro kanbanové karty platí tato pravidla: 

 jsou odlišeny barevně 

 jejich vydání provádí útvar operativního řízení na základě plánovaných požadavků 

finální montáže v přesně vypočteném potřebném množství 

 jsou formou dispečerského dokladu, který dává informace o průběhu výroby 

 obsahují základní údaje o výrobku (název a číselný nebo čárkový kód) 

 kód druhu materiálu a popis materiálu – váha, rozměry 

 identifikační číslo průvodky s názvem dodavatele a odběratele [16] 

Kanbanová karta je výrobní příkaz, který kromě jiného odpovídá na následující otázky: 

Kde? - číslo pracoviště, na kterém budeme vyrábět 

Co? - identifikační číslo vyráběného dílu 

Kdo? – osobní číslo pracovníka – vypisuje se ručně na pracovišti 

Jak? – čím vyrábět – číslo a označení nástroje  

Kolik? - množství, velikost přepravní dávky 

Z čeho? – číslo materiálu 

Pro koho? – udává místo spotřeby 

Kdy? – datum – vypisuje se ručně na pracovišti [5] 
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Pravidla úspěšného využívání systému Kanban 

7 základních pravidel úspěšného využívání systému Kanban: 

 operátor následujícího pracoviště odebírá materiál z předchozího na základě 

kanbanové karty 

 vyrábí se pouze množství, které bylo odebráno na základě požadavku karty 

 pracoviště nevyrábí, pokud nemá kanbanovou kartu (pracovníci mohou být operativně 

použiti k posílení odebírajícího pracoviště, proto je vhodné, aby pracovníci byli 

vyškoleni k obsluze více pracovišť) 

 pohyb materiálu je podmíněn pohybem kanbanové karty 

 odpovědnost za kvalitu je převedena na pracovníky, zmetky nesmí předat 

na následující pracoviště 

 začínáme s určitým množstvím karet, které se podle potřeby zredukuje na optimální 

počet 

 mezi jednotlivými pracovišti nevytváříme žádné zásoby 

Tok materiálu je podřízen finální montáži na základě objednávek zákazníka. [3] 

Hlavní cíle zavedení systému Kanban 

Mezi hlavní cíle patří: 

 minimalizování zásob ve výrobě 

 zjednodušení procesu řízení 

 včasné plnění termínů 

Nejvhodnější využití systému Kanban je v sériové a velkosériové výrobě při výrobě 

jednoduchých standardních výrobků. [9] 

Firmy na celém světě přicházejí na sílu a moc systému Kanban. Ve velké části 

výrobních procesů opouštějí od složitých počítačových programů, i když to může působit jako 

zpátečnický krok. Opak je však pravdou. Zavedením systému Kanban se snižují zásoby 

a zvyšuje se četnost vyrobených výrobků ve správném čase a množství. [10] 

Systém Kanban zabraňuje nadvýrobě, která je považována za největší zdroj plýtvání 

ve výrobních podnicích. [11] 
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1.4.4 One Piece Flow 

 „One Piece Flow“ (tok jednoho kusu) znamená pohyb jedné jednotky výrobků 

ve výrobním procesu za stanovenou dobu. [11] 

Výroba v dávkách 

Při výrobě v dávkách se vždy celá dávka zpracuje na dané operaci. Po zpracování celé 

dávky na první operaci pokračujeme na druhé a následně třetí operaci, až po operaci poslední. 

Jednokusový tok 

Při jednokusovém toku prochází výrobek jednotlivými operacemi výrobního procesu 

bez přerušení a bez čekání. V daném okamžiku je na dané operaci vyráběn pouze jeden 

výrobek, a ten je bezodkladně předán na druhou, třetí až poslední operaci. Ve srovnání 

s výrobou v dávkách dochází při jednokusovém toku k významnému zkracování průběžné 

doby. Poměr průběžné doby znázorňuje obrázek 1-9. [19] 

 

Obrázek 1-9 Výroba v dávkách versus tok jednoho kusu [19] 
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Principy jednokusového toku 

Principy jednokusového toku: 

 jeden pracovník obsluhuje více zařízení 

 materiál se přisouvá plynule v malých dávkách v krátkých intervalech 

 výrobní dávky se snižují 

  zkracování průběžné doby 

  snížení rozpracovanosti 

  eliminace ztrát z nejakosti 

  zvyšování flexibility [12] 

Výhody a přínosy zavedení „One Piece Flow“ 

Mezi hlavní výhody patří: 

 zkrácení doby mezi objednávkou zákazníka a expedicí hotového výrobku 

 zkrácení dob čekání a zpoždění výroby 

 snížení nadbytečných zásob šetří práci zaměstnanců, energii a prostory, které by byly 

zapotřebí z důvodů skladování velkých dávek 

 pružnost v plnění požadavků zákazníků 

 snížení provozních nákladů odhalováním práce nepřidávající hodnotu  

Nejlepší uplatnění je u menších a pomalejších strojů, které musí umožňovat snadnou 

a rychlou přestavbu. Vhodné pro automatizované nebo poloautomatizované stroje. [11] 

Přínosy „One Piece Flow“: 

 zvyšování jakosti - je mnohem snazší odhalení nejakosti 

 větší flexibilita – krátké průběžné doby a rychlé přeseřízení 

 vyšší produktivita – z důvodu lepší organizace výrobního procesu 

 úspora podlahové plochy – stroje jsou blízko sebe a odpadají plochy pro mezioperační 

zásoby 

 zvyšuje bezpečnost (při menších dávkách není zapotřebí vysokozdvižných vozíků, 

které jsou často příčinou úrazů) 

 snižování nákladů na zásoby – odstraněním mezioperačních zásob [10] 

Tento systém je vhodný zejména pro buňkové uspořádání pracovišť. [4] 
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1.4.5 SMED 

SMED - Single Minutes Exchange of Die – metoda rychlých změn. 

Z ekonomických důvodů vyrábějí podniky často ve velkých množstvích, protože 

seřízení zařízení na jiný výrobek spotřebuje mnoho výrobního času. Takto rozkládají náklady 

na velké množství produkce, které však způsobuje velké zásoby rozpracované výroby. 

Principem štíhlé výroby je však vyrábět v malých dávkách, někdy dokonce jedinou položku. 

To vyžaduje zredukování času potřebného na nastavení nebo přestavení strojních zařízení 

a celých výrobních linek. K tomu by nám měl posloužit právě systém SMED (Single Minutes 

Exchange of Die), jehož anglický název je spojen s cílem úplné přestavby během jednomístné 

číslice minut, tj. maximálně 9 minut. [14] 

Časem spotřebovaným při seřízení nepřidáváme žádnou přidanou hodnotu, chápeme 

ho jako plýtvání, které snižuje celkovou efektivnost zařízení. 

Redukování časů na přestavení zařízení je klíčem k pružné výrobě malých výrobních 

dávek. 

Čas seřízení 

Čas seřizování je čas, který je potřeba po ukončení výroby posledního kusu výrobku A 

k uskladnění nářadí a přípravků, připravení nového nářadí a přípravků, přestavení parametrů, 

zkušebnímu chodu až do výroby prvního dobrého kusu výrobku B. Na obrázku 1-10 

je popsána definice pojmu seřízení. 

 

Obrázek 1-10 Definice pojmu seřízení [8] 

 

Redukce seřizovacích časů je aktuální tam, kde dochází k přestavbě výroby často 

a tyto časy představují velké ztráty z kapacity výrobního zařízení. [8] 
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Princip redukce času  

1. krok – oddělit interní činnosti od externích činností. 

Oddělit práci, která musí být provedena pouze při zastavení stroje, od práce, kterou 

můžeme provést během provozu stroje. V první fázi určíme operace, které mohou být 

provedeny předem, což může představovat 30 – 50% úspory času nastavení. 

2. krok – přeměna interních činností na externí činnosti. 

Hledání způsobu, jak provádět práci pří interním seřízení, abychom ji stále více 

vykonávali externě. 

 příprava pracoviště (vychystání nástrojů, měřidel a nových přípravků) 

o pracovníkem obsluhy v překrytém čase automatického chodu stroje 

o doplnění o pomocného pracovníka 

Stejně tak i při zaskladnění přípravků a úklidu měřidel a nástrojů. 

3. krok – zlepšování a redukování interních a externích činností. 

 organizace pracoviště a lepší zkoordinování všech činností na pracovišti 

 zjednodušení upevňování – rychloupínače 

Na obrázku 1-11 vidíme princip redukce času při rychlých změnách. [8] 

 

Obrázek 1-11 Princip rychlých změn [8] 

 

Po provedení těchto tří kroků dojde k výraznému zkrácení původní doby potřebné 

pro provedení změny sortimentu a výměny nástroje. 
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Interní činnosti 

Interní činnosti jsou takové činnosti, které můžeme provádět pouze v době vypnutí 

zařízení. Takovou činností je bezesporu vlastní seřizování stroje. 

Externí činnosti 

Externí činnosti jsou takové činnosti, které můžeme provádět během provozu zařízení. 

Patří zde především příprava a údržba přípravků, nástrojů a nářadí, které budeme potřebovat 

pro výrobu dalšího výrobku. 

Přínosy aplikace systému SMED 

Hlavní přínosy: 

 radikální snížení časů na seřízení až na 2,5% původního seřizovacího času 

 snížení ztrát kapacity zařízení 

 zkrácení průběžné doby výroby 

 využití obsluhy zařízení na seřizování 

 eliminace chyb při seřízení a zvýšení kvality 

 celkové zlepšení výrobního procesu  

 lepší bezpečnost práce 

SMED využíváme především tam, kde se seřizuje často, a seřizovací časy představují 

velké kapacitní ztráty. [8] 
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1.4.6 TPM 

TPM – Total Productive Maintenance - komplexní produktivní údržba. 

Systém TPM je zásadní součástí štíhlé výroby zaměřený na dosahování vysoké 

produktivity výrobních zařízení a snižování ztrát kapacity výrobních zařízení. [18] 

Jako většina metod má základy ve firmě Toyota. Zahrnuje všechny aktivity, které 

souvisejí s péčí o strojní zařízení. [1] 

Je to řada metod zajišťující provozuschopnost každého jednotlivého zařízení 

ve výrobním procesu takovým způsobem, že nikdy nedojde k přerušení výroby. [11] 

TPM vyžaduje účast všech – manažerů, techniků, seřizovačů, obsluhy a údržbářů. [12] 

Principem je spolupráce obsluhy zařízení s údržbou tak, aby se časem zredukovaly 

neplánované opravy a zvýšil se podíl plánovaných činností údržby. Údržba by měla být 

hodnocena podle počtu hodin, kdy zařízení produkuje kvalitní výrobky a ne za počet hodin, 

které věnují odstraňování poruch zařízení. 

TPM zapojuje všechny zaměstnance v podniku do procesu maximalizování celkové 

efektivnosti zařízení, kdy důležitou roli hraje týmová spolupráce. [8]  

Základní prvky TPM 

Základní prvky TPM jsou uvedeny na obrázku 1-12. 

 

Obrázek 1-12 Základní prvky TPM [8] 
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TPM vede k eliminaci ztrát. 

Ztráty ve využívání strojů a zařízení 

Hlavní ztráty ve využívání strojů a zařízení: 

 prostoje z důvodu poruchy zařízení 

 seřizování 

 ztráty z důvodu přestávek ve výkonu zařízení, mezi které patří krátkodobé poruchy 

 ztráty způsobené nedostatečným výkonem, sníženou rychlosti výrobního zařízení 

z důvodu drobných vad na zařízení 

 nekvalitní výroba z důvodu chyb na zařízení 

 snížený výkon při náběhu výrobních procesů, technologické zkoušky 

Ztráty ve využívání strojů a zařízení jsou charakterizovány jako ztráty času. Znamená 

to, že vyrábíme méně, než jsme plánovali. Cílem TPM je tyto ztráty eliminovat. [13] 

Činnosti k eliminaci přerušení práce na výrobním zařízení 

Hlavní činnosti: 

 udržování zařízení v optimálních podmínkách pro práci zařízení - mazání, čištění, 

používání krytů apod. 

 dodržování předepsaných pracovních podmínek – důsledné dodržování podmínek 

provozu a údržby zařízení 

 včasná diagnostika a oprava poškozených prvků – jakýkoli problém nebo závadu 

hlásit a řešit včas 

 odstraňování konstrukčních nedostatků na výrobním zařízení – úpravy, přidávání 

zlepšujících prvků  

 zdokonalování schopností a dovedností pracovníků v oblasti obsluhy, diagnostiky 

a údržby výrobního zařízení – školení zaměstnanců [8] 
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Přínosy zavedení TPM 

Mezi hlavní přínosy patří: 

 zvýšení celkové efektivnosti zařízení min. o 20 – 30% podle typu technologie 

a výroby 

 zvýšení stability procesu eliminací příčin nekvality 

 zredukování poruchovosti o 50 – 80% 

 zredukování vícepráce při opravách zmetků o 50 – 70% 

 úspory za investice do nových zařízení, které vznikly prodloužením životnosti 

stávajícího zařízení a jeho efektivnějším využíváním 

 zredukování nákladů na náhradní díly a jejich zásoby 

 minimalizování rizika výpadku klíčového zařízení [8] 

Výhody zavedení TPM 

Hlavní výhody: 

 vyšší výkon zařízení 

 vyšší pohotovost zařízení 

 vyšší úroveň kvality 

 snížení prostojů 

 vyšší návratnost investic 

 vyšší úrovně dovedností a znalostí zaměstnanců 

 vyšší bezpečnost [11] 

Stav výrobního nebo montážního zařízení má velký vliv na plynulost výrobního 

procesu. Štíhlá výroba vyžaduje spolehlivé zařízení, která budou schopna vyrábět to, co je 

potřeba, a v době, kdy je to potřeba. TPM je způsob zajištění připravenosti zařízení 

v požadovaném čase. TPM slouží k eliminaci ztrát z důvodu prostojů, omezení rychlosti 

výroby nebo výroby zmetků způsobených závadou na zařízení. [14] 
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1.4.7 Vizualizace 

Jedna stará moudrost praví: „Lepší je jednou vidět než dvakrát slyšet“. 

Příjem informací smysly u člověka totiž probíhá 83% zrakem, 11% sluchem, 

3,5% čichem, 1,5% hmatem a 1% chutí. Srovnání znázorňuje graf na obrázku 1-13. 

 

Obrázek 1-13 Příjem informací smysly u člověka 

 

Vizualizace je soubor grafických nástrojů, pomůcek a obrázků, které vytváří 

přehlednější proces a zjednoduší pochopení situace všem zúčastněným stranám. 

Prvky vizualizace 

Mezi prvky vizualizace patří: 

 nástěnky 

 plánovací tabule 

 fotografie (např. při zavádění 5S stav před a po zavedení) 

 vizuální postup práce 

 checklisty (kontrolní seznamy) 

 značení neshodných dílů 

 fotografie nebo vzorky druhů vad 

 kanbanové karty 

 značení ploch na podlaze (např. pro uskladnění materiálu) [1] 

 



35 

 

Vizualizovat můžeme výrobní proces, výrobní prostor, problémy a jiné. Problém, 

který není vizualizován, jakoby neexistoval. Znázorněním problému čísly, daty a fakty při 

použití kombinace barev na první pohled zdůrazníme, kolik nás problém stojí za určité časové 

období. Důležité je, aby obsah podával důležité informace a v takovém vizuálním zpracování, 

které donutí kolemjdoucí zaměstnance zastavit se a prostudovat je. Vizualizované informace 

by měly být jasné a přehledné. V praxi to znamená, že by měly obsahovat méně textu a více 

obrázků s vysvětlivkami. [1] 

Vizualizace je způsob vyjádření informace, kterou každý, koho se týká, rychle 

pochopí. Pomáhá udržovat pracoviště v pořádku, při použití k určení místa uložení šetří 

spoustu času zbytečného hledání. [14] 
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1.4.8 Výrobní buňky 

Každý vyspělý podnik, který chce uspět v silné konkurenci, si musí uvědomit, že staré 

výrobní systémy pro současné potřeby nestačí. Je nutno přejít od starých systémů, které byly 

závislé pouze na plánování, na nové výrobní systémy, které pružně reagují na potřeby 

zákazníka. Při volbě optimálního výrobního systému je jeho podstatou vysoká produktivita. 

Využitím takových systémů je možno ekonomicky zvládnout výrobu malých dávek 

nebo i výrobu jednoho kusu. 

Při zavádění nových principů výroby se musíme soustředit v prvé řadě na odstranění: 

 zbytečných pohybů pracovníků 

 zbytečného hledání (nářadí, pomůcek, materiálu apod.) 

 zbytečné přepravy materiálu 

Tradiční způsob výroby 

Při tradičním způsobu výroby, který byl založen převážně na technologické 

organizaci, jsou v jedné části provozu umístěny frézky, v druhé soustruhy, v třetí vrtačky, 

ve čtvrté jsou brusky atd. Pracoviště jsou přitom od sebe vzdálená i několik stovek metrů.  

Tradiční způsob výroby má za následek: 

 nevyužité kapacity strojů 

 velké dávky 

 nadměrné zásoby 

 zbytečný transport 

 maskování problémů  

Změny v technologické oblasti, oblasti výpočetní techniky, řízení jakosti, logistice 

a v neposlední řadě v automatizaci průmyslové výroby, vedly k rozvoji systému výrobní 

buňky, jakožto základního kamene moderní výrobkově orientované společnosti. [13] 

Staré výrobní systémy vyměníme za „výrobní buňky“. 
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Výrobní buňky 

Vytvoříme-li skupiny dílů podobných tvarů a velikosti podle tabulky 1-2, které 

budeme vyrábět ve výrobních buňkách, potom můžeme vyrábět také v malých dávkách. [13] 

Tabulka 1-2 Typické buňky pro výrobu součástí (obrábění) [13] 

Typ součástí Velikost součástí 

rotační 

hřídele, příruby, řemenice 
malé velké 

skříňové 

skříně, desky, rámy 
malé velké 

 

Hlavní zásady při tvorbě buněk 

1. Určit skupiny výrobků, které jsou tvarově a rozměrově podobné, pro výrobu 

se využívá stejného strojního zařízení (společný technologický postup). 

2. Prostorové a organizační sestavení zařízení potřebné k co možná nejkompletnějšímu 

opracování skupiny výrobků. 

3. Přenesení plánování a organizování úkolů, které se týkají výroby skupiny výrobků, 

na danou buňku. 

Ve výrobní buňce je soustředěno technologické zařízení i nástroje řízení, které 

potřebujeme pro výrobu určité skupiny dílů. V případě rotačních součástí bývá v buňce 

umístěno několik soustruhů, které jsou podle potřeby pro další operace doplněny 

např. frézkou nebo bruskou. Stroje umístěné do buňky jsou většinou uspořádány do tvaru 

písmene „U“, proto jsou nazývány také jako „U – linky“. Toto uspořádání (obrázek 1-14) 

umožňuje práci pracovníků v těsné blízkosti a usnadňuje manipulaci s materiálem od jednoho 

stroje k druhému. Výhodou uspořádání je, že často umožňuje snížení počtu pracovníků 

obsluhy. [13] 

Pracovníci pracující v buňkách musí disponovat řadou dovedností, aby mohli být 

podle potřeby využiti na více pracovištích. Změnou počtu operátorů je možné pružně měnit 

výkon buňky podle požadavků zákazníků. 
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Obrázek 1-14 Výrobní buňka 

 

Při tomto uspořádání je poslední operace blízko první a operátor nemusí při začátku 

dalšího cyklu překonávat velké vzdálenosti. Ve výrobní buňce je zařízení rozmístěno podle 

toku materiálu. 

Postup projektování a vytvoření výrobní buňky (obrázek 1-15) 

 

Obrázek 1-15 Postup projektování a vytvoření výrobní buňky [13] 

 

Zavedením výrobních buněk dosáhneme pružné reakce na požadavky zákazníka, vyšší 

produktivity a efektivnějšího využití zařízení a prostoru. Buňky dokážou vyrábět variabilní 

sortiment s měnící se velikostí dávky, která odpovídá objednávce při velmi krátkých 

průběžných časech. Vhodné jsou zejména pro opakovanou výrobu. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Výrobní buňka „U – linka 1“ 

V této části popíšu vznik první U – linky v obrobně převodových dílů – mechanika II. 

Z vyráběného sortimentu jsem si vybrala jeden výrobek – talířové kolo, na kterém 

vyhodnotím přínosy aplikace zvolených nástrojů štíhlé výroby. 

Zavádění U – linky 1 

Pro linku byly vybrány tvarově a rozměrově podobné skupiny dílců, pro jejichž 

výrobu se využívá stejného strojního zařízení. Celkem bylo vytipováno 83 dílů pro výrobní 

linku a zároveň byly stanoveny jejich výrobní dávky. Stroje na jejich výrobu byly 

sestěhovány do výrobní buňky ve tvaru „U“, tzv. U – linky. Původní a nový layout je 

zobrazen v příloze 1 a 2. 

Stroje v U – lince: 

1. stroj – HWACHEON VT – 450 2SP soustruh svislý 2vřetenový CNC 

2. stroj – HWACHEON VT – 450 2SP soustruh svislý 2vřetenový CNC 

3. stroj – DOOSAN MYNX650/50  obráběcí centrum 

4. stroj – C42     frézka na ozubení 

Tok materiálu U – linkou 1 

Tok materiálu a pohyb operátorů v U – lince 1 zobrazuje obrázek 2-1. 

 

Obrázek 2-1 Tok materiálu a pohyb operátorů v U – lince 1 [24] 

V U – lince 1 je výroba řízena Kanbanem, to znamená tahem podle požadavku montáže. 
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Úspory z přepravy dílů 

Přílohy 1 a 2 jasně ukazují, jak daleko od sebe byly stroje původně rozmístěny. 

Vznikem U – linky 1 došlo ke značným úsporám z převozu rozpracovaných výrobků. Změnu 

délky mezioperačního toku materiálu na sledovaný dílec uvádí tabulka 2-1. 

Tabulka 2-1 Změna délky mezioperačního toku materiálu 

Stav před 

realizací 
  

Položka ks/rok ks v bedně 

počet 

přepravovaných 

beden za rok 

přeprava 

mezi 

procesy 

[m] 

přeprava 

celkem 

[m] 

talířové kolo 3600 12 300 103 30900 

 

Bereme v úvahu, že na každý vůz je potřeba 3 ks talířových kol. 

 

 Stav po realizaci   

Položka ks/rok ks v bedně 

počet 

přepravovaných 

beden za rok 

přeprava 

mezi 

procesy 

[m] 

přeprava 

celkem 

[m] 

talířové kolo 3600 12 300 17 5100 

Rozdíl 25800 m (pozn. výroba 1200 vozů za rok) 

 

 
 

 

  K převážení materiálu firma využívá vysokozdvižné vozíky (obrázek 2-2).  

Vezmeme – li v úvahu, že cena jedné „motohodiny“ u vysokozdvižného vozíku je 600 Kč, 

průměrná rychlost je 15 km/hod, potom úspora na 1 ks je 0,287 Kč (tabulka 2-2). 

Tabulka 2-2 Úspora při změně délky operačního toku 

  

vzdálenost 

přepravy 

VZV [km] 

rychlost 

vozíku 

[km/h] 

motohodin 

[hod] 

cena 

motohodiny 

[Kč] 

cena 

přepravy 

na 3600 ks 

[Kč] 

cena 

přepravy 

na 1 ks 

[Kč] 

před 

realizací 
30,9 15 2,06 600,00 1236,0 0,343 

po realizaci 5,1 15 0,34 600,00 204,0 0,057 

rozdíl 25,8 15 1,72 600,00 1032,0 0,287 

úspora na 1 ks 0,287 Kč (pozn. výroba 1200 vozů za rok) 
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Obrázek 2-2 Vysokozdvižný vozík [24] 

 

Úspory z redukce počtu operátorů 

Nové uspořádání pracoviště umožnilo snížení počtu operátorů. Původní počet čtyř 

se snížil na dva operátory, což představuje úsporu 50%.  

Rok má průměrně včetně placených svátků 261 pracovních dní, tj. 1957,5 pracovních 

hodin. Průměrná mzda operátora je 200,491Kč/hod. 

Úspora za rok za dva operátory je 784 922,27 Kč (tabulka 2-3). Při vytížení linky 

na dvě směny je to 1 569 844,54 Kč a při třísměnném provozu 2 354 766,81 Kč za rok. 

Tabulka 2-3 Úspora z redukce počtu operátorů 

počet 

pracovních 

dní 

délka 

pracovní 

doby [hod.] 

počet 

pracovních 

hodin za rok 

mzda 

operátora 

[Kč/hod.] 

mzda 

operátora 

za rok [Kč] 

počet 

operátorů 

úspora 

celkem 

[Kč] 

261 7,50 1957,50 200,491 392461,13 2 784922,27 
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One Piece Flow 

Jen stěží si dovedeme představit výrobní buňku bez využití metody One Piece Flow 

(tok jednoho kusu). 

Výrobní postup talířového kola pro výrobní buňku (obrázek 2-3) je stanoven čtyřmi 

operacemi, každá se provádí na jednom stroji. Výrobní čas talířového kola je na každé operaci 

6 minut. První kus je tedy vyroben za 24 minut a celá výrobní dávka 12 ks je vyrobena za 

90 minut. 

Při původní výrobě v dávkách byl první kus vyroben za 222 minut a celá výrobní 

dávka byla zpracována za 288 minut. 

Po strojním obrobení v U - lince 1 následují operace kalení a broušení. 

Zavedením jednokusového toku došlo také ke snížení zásob rozpracované výroby 

a zajištění plynulých dodávek pro montáž. 

 

 

Obrázek 2-3 U - linka 1 [24] 
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SMED 

Prvním krokem při zavádění metody SMED bylo oddělení interních činností 

od externích. Následně byly vybrány interní činnosti, které se mohou vykonávat externě. 

Posledním krokem bylo zlepšování a redukování interních a externích činností.  

Zavedení této metody popíšu na obráběcím centru, kde maximální čas externích 

činností pro talířová kola je 7 minut a interních činností 8 minut. 

Popis činností přestavby stroje DOOSAN MYNX650/50  - obráběcí centrum: 

Externí činnosti před zahájením seřizování  5 minut 

Prostudování výkresu a technologického postupu výroby dílce. 

Vychystání nářadí na seřizovací vozík. 

Přemístění přípravku z regálu na seřizovací vozík - ručně. 

Ustavení dorazů v přípravku - vložení kusu do přípravku, nastavení dorazů. 

Přijetí se seřizovacím vozíkem k seřizovanému stroji. 

Interní činnosti 8 minut 

Demontáž původního přípravku. 

Montáž nového přípravku. 

Vyhledání programu. 

Kompletní opracování s redukcí rychlosti rychloposuvu. 

Kontrolní měření. 

Externí činnosti po dokončení seřizování  2 minuty 

Odvezení přípravku na seřizovacím vozíku. 

Přemístění přípravku ze seřizovacího vozíku do regálu. 

Umístění seřizovacího vozíku na určené místo. 

Úklid seřizovacího nářadí. 
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Práci operátorů usnadňují seřizovací vozíky (obrázek 2-4), na kterých si přepravují 

přípravky ke stroji. 

 

Obrázek 2-4 Seřizovací vozík [24] 

 

Aplikací metody SMED došlo k podstatnému zkrácení doby seřízení (tabulka 2-4) 

při výrobě talířového kola. 

Tabulka 2-4 Změna doby seřízení 

stroj HWACHEON DOOSAN C42 

původní čas seřízení 120 min. 30 min. 110 min. 

nový čas seřízení 30 min. 15 min. 30 min. 

úspora 75% 50% 73% 
 

Vyrobíme – li 3600 kusů talířových kol za rok, výrobní objednávky budou naplánovány po 

24 kusech, bude počet seřízení 150. Firma ušetří na 1ks 76,02 Kč (tabulka 2-5). 

Tabulka 2-5 Úspora po zavedení U – linky 1 a SMED na 1ks 

počet 

vyrobených 

kusů za rok 

ušetřený čas 

výroby na 

1ks [hod.] 

ušetřený čas 

výroby na 

3600ks [hod.] 

mzda 

operátora 

[Kč/hod.] 

mzda 

operátora 

celkem [Kč] 

úspora na 

1ks [Kč] 

3600 0,2 720 200,491 144353,52 40,0982 
 

počet 

vyrobených 

kusů za rok 

počet 

seřízení za 

rok 

ušetřený čas seřízení 

na výrobní 

objednávku [hod.] 

čas 

seřízení 

celkem 

[hod.] 

mzda 

operátora 

[Kč/hod.] 

mzda 

operátora 

celkem 

[Kč] 

úspora 

na 1ks 

[Kč] 

3600 150 4,3 645 200,491 129316,695 35,9213 

úspora na 1 ks 76,02 Kč 
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TPM – Total Productive Maintenance (Komplexní produktivní údržba) 

Pro obsluhu zařízení je z této metody nejdůležitější pravidelné udržování podle daných 

standardů, které popisuje karta údržby stroje (obrázek 2-5). 

 

Obrázek 2-5 Karta údržby stroje [24] 
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Vizualizace 

Prvky vizualizace jsou zastoupeny ve výrobní buňce na každém kroku. Jsou zde 

značeny plochy na podlaze, které ukazují, kde budou ustaveny bedny s materiálem nebo 

odkládací vozíky, dále nástěnky s fotografiemi 5S, plánovací tabule, kanbanová tabule 

a kanbanové karty, vizualizované jsou také činnosti přestavby stroje a údržba stroje. 

Na obrázku 2-6 vidíme kanbanovou tabuli a tabuli denního plánu výroby.  

 

Obrázek 2-6 Kanbanová tabule a tabule denního plánu výroby [24] 

 

S využitím vizualizace je proces mnohem přehlednější a jednodušší pro pochopení 

všem, kterých se týká. 

5S 

Metoda 5S je zavedena nejen ve výrobní buňce, ale v celé společnosti. Je plně 

respektována všemi zaměstnanci. Zaměstnanci byli v této oblasti proškoleni. Pracoviště jsou 

účelně uspořádána a pracovní proces je standardizován. Ve výrobním procesu je čisto a jsou 

dodržována všechna pravidla. 5S se pravidelně kontroluje a vyhodnocuje. Tato metoda 

splňuje požadavky v celém rozsahu. 

Zavedením U – linky v obrobně s uplatněním prvků štíhlé výroby došlo ke zkrácení 

průběžné doby výroby talířového kola. Celková průběžná doba výroby před realizací byla 

28 dní, zavedením prvků štíhlé výroby se zkrátila na 10 dní. 
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2.2 Kaizen v TATRA, a.s. 

Pokud chce TATRA obstát v těžké konkurenci, musí neustále zlepšovat své činnosti, 

čímž předejde vlastnímu zastarávání. Je to nikdy nekončící proces, který dávno není jen 

záležitostí konstruktérů a technologů, ale týká se všech zaměstnanců v podniku. Největším 

zdrojem myšlenek jsou návrhy řadových zaměstnanců, kteří svými nápady přivádějí 

modernizační, technologické a organizační změny k dokonalosti. Ti mají nejvíce praktických 

zkušeností s konkrétním pracovištěm a nejlépe vědí, co lze na jednotlivých pracovištích 

změnit, abychom vyráběli kvalitněji, úsporněji, rychleji a bezpečněji. A právě k tomu, 

aby mohli své nápady uplatnit, slouží systém drobného zlepšování KAIZEN. 

Podání zlepšovacího návrhu 

Návrh na zlepšení předloží zaměstnanec na tiskopise, který obdrží u příslušného 

dílovedoucího nebo vedoucího HS, také je k dispozici na Intranetu. Návrh musí obsahovat 

jméno a příjmení navrhovatele, osobní číslo, datum a podpis. Dále pak navrhovatel musí 

specifikovat problém a navrhnout jeho řešení. 

Evidence přijatých návrhů je zaznamenána příslušným hodnotitelem na Intranetu 

pod odkazem KAIZEN v sekci Firemní INFO a aplikace (obrázek 2-7). 

 

Obrázek 2-7 Evidence drobného zlepšování KAIZEN [24] 
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Návrhy posuzuje vedoucí zaměstnanec:  

 dílovedoucí (výrobní NS) 

 vedoucí HS (nevýrobní NS)  

Hodnotitel návrhu si může k jeho posouzení přizvat kteréhokoli zaměstnance 

společnosti, nebo si vyžádat jeho stanovisko. 

Manažer efektivity výroby průběžně sleduje, eviduje a vyhodnocuje četnost návrhů 

zlepšení, jejich realizaci a případné úspory. 

Vyhodnocování dosažených úspor z drobných návrhů na zlepšení KAIZEN 

Pravidla vyhodnocování: 

 návrhy ovlivňující výrobní náklady dílů – konstrukční a technologické návrhy – 

vyčíslení dosažených úspor v přepočtu na počet kusů dle plánu výroby  

 návrhy ovlivňující ostatní výrobní náklady – nářadí, energie, apod. – propočet 

dosažených úspor na období kalendářního roku (12 měsíců) 

 návrhy ovlivňující kvalitu výroby – jednorázový přínos ve výši 5000 Kč 

 návrhy ovlivňující bezpečnost a hygienu práce – jednorázový přínos ve výši 5000 Kč 

 návrhy ovlivňující organizaci práce – jednorázový přínos ve výši 1000 Kč 

 návrhy ovlivňující pracovní prostředí – jednorázový přínos ve výši 1000 Kč 

Výše odměny 

Zaměstnanci jsou informování o výši odměn na nástěnkách (příloha 3). 

Každý návrh zlepšení se posuzuje, a je-li přijat, obdrží navrhovatel odměnu ve výši 250,- Kč. 

Každý měsíc je ze všech přijatých návrhů vyhodnocen nejlepší návrh:  

 za výrobní NS ve výši 500,- Kč 

 za výrobní úsek do výše 2 000,- Kč 

 za nevýrobní NS ve výši 500,- Kč 

 za nevýrobní úsek do výše 2 000,- Kč 

 za celou společnost TATRA, a.s. do výše 20 000,- Kč 
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Výše odměny za každý realizovaný návrh je stanovena sazebníkem odměn (tabulka 2-6). 

Tabulka 2-6 Sazebník odměn za realizované návrhy na drobné zlepšení [24] 

Vyčíslená úspora Odměna Schvaluje 

do 10 000 Kč 500 Kč přímý nadřízený 

10 000 - 50 000 Kč 500 - 1500 Kč vedoucí úseku 

50 000 - 100 000 Kč 2000 - 5000 Kč PAS 

100 000 - 500 000 Kč 5000 - 20000 Kč PAS 

nad 500 000 Kč ??? PAS 
 

Okruh zainteresovaných zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci TATRA, a.s. 

Důvody odmítnutí návrhu 

Návrh může být odmítnut a tedy nezaevidován pokud: 

 je vyplněn nečitelně nebo nesrozumitelně 

 zjevně není v rámci firmy nový 

 navrhuje pouze dodržování předpisů a pracovní kázně 

 neobsahuje řešení problému, ale popisuje pouze nedostatky 

 problém, který je řešen, ve skutečnosti neexistuje 

 je pouze výsledkem přesně zadaných úkolů 

 svým rozsahem přesahuje rozsah drobného zlepšování (zásadní změny firemní 

organizace, rozsáhlé investiční požadavky, atd.) 

V případě nejasností rozhodne o přijetí či nepřijetí návrhu komise. 

Komise se schází 1x měsíčně a jejími základními úkoly jsou: 

 rozhodnutí o přijetí či nepřijetí sporných návrhů 

 rozhodnutí o realizaci přijatých návrhů a určení realizátora 

 vyhodnocení dosažených úspor 

 stanovení odměn pro navrhovatele 

Cíl 

Cílem Kaizenu tedy je podnítit iniciativu zaměstnanců v oblasti jakýchkoli drobných 

zlepšení v TATRA, a.s. 
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Realizované návrhy na zlepšení – KAIZEN 

Technologický návrh ovlivňující výrobní náklady dílů 

KAIZEN:  registrační číslo 661 (příloha 4) 

Předmět návrhu: úprava technologického postupu při vrtání otvoru D8  

Cíl:   časová úspora 

Navrhl:  Musil Jiří, seřizovač obrobny nápravových dílů 

Dosažené úspory: výsledky zobrazeny v tabulce 2-7 

 

Tabulka 2-7 Vyčíslení dosažených úspor v přepočtu dle plánu výroby na rok 2010 [24] 

Číslo 

výkresu 
442024010414 442024010424 442024010454 442024010474 442024010484 442024010494 

Plán (ks) 474 136 1094 476 236 122 

Kalkulace 

1.9.2010 
1 221,86 Kč 1 210,27 Kč 1 121,80 Kč 1 317,05 Kč 1 301,97 Kč 2 153,92 Kč 

Kalkulace 

1.10.2010 
1 168,80 Kč 1 157,42 Kč 1 005,92 Kč 1 263,86 Kč 1 249,05 Kč 2 038,04 Kč 

Úspora na 

1 ks 
53,06 Kč 52,85 Kč 115,88 Kč 53,19 Kč 52,92 Kč 115,88 Kč 

CELKEM 25150,44 Kč 7187,6 Kč 126772,72 Kč 25318,44 Kč 12489,12 Kč 14137,36 Kč 

ÚSPORA 

CELKEM 
211 056 Kč 

 

Tento příklad podaného návrhu se týká snížení výrobního času. Předkladatel návrhu 

zde popisuje možnost změny technologického postupu, při kterém dojde k usnadnění práce 

a zároveň k časové úspoře. Vyčíslení dosažených úspor v přepočtu na počet kusů dle plánu 

výroby na rok 2010 pro všechny dílce, kterých se změna týká, vidíme v tabulce 2-7. 

V této části jsem použila Kaizen z roku 2010. Důvodem je skutečnost, že v posledních 

měsících nebyl podán návrh, na kterém bych mohla ukázat, jakým způsobem se vyčíslují 

úspory, což bylo způsobeno utlumením výroby v podniku. 



51 

 

V této těžké době, kdy se TATRA potýká s nedostatkem finančních prostředků 

k zajištění výroby, jsou velkým přínosem také návrhy, které vykazují jednorázovou úsporu 

v podobě využití dlouhodobých nepotřebných zásob.  

Návrh na využití dlouhodobých nepotřebných zásob 

KAIZEN:  registrační číslo 793 (příloha 5) 

Předmět návrhu: využití dlouhodobých zásob  

Cíl:   snížení nepotřebných zásob a zajištění montáže 

Navrhl: Königová Pavla, plánovač výroby obrobny motorových dílů – 

mechanika II. 

Dosažené úspory: 19 548,- Kč 

 

Vyčíslení dosažených úspor vychází z ceny za materiál, který se nespotřeboval, nebyl 

tedy pro výrobu zakoupen. 

Realizací tohoto návrhu došlo nejen k finanční úspoře, ale také k zabezpečení 

bezproblémového chodu montáže. 

Tento příklad podaného návrhu se týká využití dlouhodobých zásob, které jsou 

skladem od roku 2008. Předkladatelka návrhu zde popisuje možnost využití materiálu 

na výrobu dílce, pro který není na skladě kusovníkem předepsaný materiál. Pokud by dílec 

nebyl vyroben z náhradního materiálu, byla by ohrožena finální montáž.  
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Srovnání výsledků drobného zlepšování v letech 2010 – 2012 (tabulka 2-8) 

Tabulka 2-8 Kaizen v letech 2010-2012 [24] 

 

 

Jak je vidět v tabulce 2-8, byl oproti roku 2010 zaznamenán značný pokles počtu 

podání návrhů na zlepšení, čímž došlo zároveň k poklesu výše dosažených úspor. To bylo 

zapříčiněno především útlumem výroby, ale úzce souvisí také s nespokojenosti zaměstnanců 

se systémem odměňování za realizaci návrhu drobného zlepšení Kaizen. Odměny za realizaci 

návrhů nejsou adekvátní úsporám, které přinášejí. Za realizaci určitého návrhu obdrží 

zaměstnanec „pár tisícovek“, přičemž úspory budou několik stovek tisíc za rok. 

Tento názor sdílí i manažer efektivity výroby Ing. Evžen Bujnošek, který pro rok 2013 

připravil novelizaci tohoto systému v závislosti na dosažených úsporách. 

 

 



53 

 

Návrh novelizace systému drobného zlepšování KAIZEN na rok 2013 

Návrh pravidel odměňování návrhů na drobné zlepšení Kaizen na rok 2013 uvádí tabulka 2-9. 

Tabulka 2-9 Návrh pravidel odměňování návrhů na drobné zlepšení na rok 2013 [24] 

Pravidla odměňování návrhů na drobné zlepšení KAIZEN 

      

 Druh odměny Výše odměny v Kč 

odměna za podání návrhu   každý autor 250 

        

odměna za přínosy       

a) vyčíslitelné - varianta 1     maximálně 

procentuální odměna z rozdílu 

maximální a minimální úspory 

do 10 000 Kč 10% 1 000 

10 000 - 50 000 Kč 1 000 + 7% 3 800 

50 000 - 100 000 Kč 3 800 + 5% 6 300 

100 000 - 500 000 Kč 6 300 + 3% 18 300 

nad 500 000 Kč 18 300 + 1,5% 25 800 

b) nevyčíslitelné       

(kvalita, bezpečnost práce, 

pracovní prostředí, organizace 

práce) 

efekt nízký   100 

efekt střední   500 - 2 500 

efekt velký   5 000 

    odměna za přínosy       

a) vyčíslitelné - varianta 2     maximálně 

procentuální odměna z celkové 

úspory 

do 10 000 Kč 10% 1 000 

10 000 - 50 000 Kč 1 000 + 7% 4 500 

50 000 - 100 000 Kč 4 500 + 5% 9 500 

100 000 - 500 000 Kč 9 500 + 3% 24 500 

nad 500 000 Kč 24 500 + 1,5% 50 000 

    odměna za přínosy       

a) vyčíslitelné - varianta 3     maximálně 

jednotná sazba 2,5 % z 

dosažené úspory 

do 10 000 Kč 2,5% 250 

10 000 - 50 000 Kč 2,5% 1 250 

50 000 - 100 000 Kč 2,5% 2 500 

100 000 - 500 000 Kč 2,5% 12 500 

nad 500 000 Kč 2,5% 20 000 

 

Pokud bude tento návrh přijat, věřím, že se zájem zaměstnanců o podávání 

zlepšovacích návrhů podaří obnovit. 
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ZÁVĚR 

V této závěrečné části bych v prvé řadě upozornila na významné změny, které 

proběhly v TATRA, a.s. během vypracování této diplomové práce. 

Tuto diplomovou práci jsem zpracovávala v době, kdy TATRA procházela těžkým 

obdobím útlumu výroby. Stupňující se hospodářské problémy vyústily v březnu 2013 dražbou 

podniku, ve které kopřivnickou automobilku získala společnost TRUCK DEVELOPMENT 

a.s., se sídlem v Ostravě, která podnik převzala 18. března 2013. Automobilka se tak 

po několika letech vrátila do českých rukou. Na nového vlastníka kromě majetku automobilky 

přešly rovněž závazky společnosti TATRA, a.s., které nebyly uspokojeny v rámci exekuce. 

Práci si udrželi rovněž všichni zaměstnanci podniku, když na společnost TRUCK 

DEVELOPMENT a.s., přešly i pracovně právní vztahy se stávajícími zaměstnanci. [23] 

Nový vlastník přináší kopřivnické automobilce zejména stabilní finanční zázemí 

a rozhodné akcionáře, což společně s posílením manažerského vedení povede ke zvýšení 

kvality a zejména plynulosti výroby. Pro zákazníky to znamená dodržení sjednaných dodacích 

termínů a dodavatelé mohou očekávat řádné platby za své dodávky. Výrobkům se touto 

změnou otevírají možnosti vstupu na nové trhy a zároveň posilují postavení na tradičních 

trzích. Výroba nákladních automobilů značky TATRA v Kopřivnici tak získává novou 

perspektivu. [23] 

V zájmu potvrzení pokračování více než stoleté tradice výroby motorových vozidel 

v Kopřivnici rozhodli vlastníci společnosti TRUCK DEVELOPMENT a.s. o změně obchodní 

firmy společnosti a jejího sídla. Do Kopřivnice a také do světa automobilů se tak po kratičké 

pauze vrací v obchodní firmě TATRA TRUCKS a.s., světoznámá a proslulá značka TATRA. 

Je to příslib pro budoucnost automobilky a závazek pro všechny, kdo se na výrobě a prodeji 

nákladních automobilů TATRA v Kopřivnici podílejí. [23] 

V této diplomové práci jsem se zabývala využitím vybraných nástrojů štíhlé výroby 

v průmyslovém podniku. Práci jsem rozdělila do dvou celků. 

V teoretické části jsem nejprve představila společnost TATRA, a.s., ve které jsem 

danou problematiku řešila. Dále jsem vysvětila, co je štíhlý podnik a štíhlá výroba. Následně 

jsem vymezila principy a nástroje štíhlé výroby aplikovatelné v průmyslovém podniku. 

Popsala jsem systémy 5S, Kaizen, Kanban, One Piece Flow, SMED, TPM, vizualizace 

a výrobní buňky. 
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V praktické části jsem popsala aplikované nástroje štíhlé výroby ve výrobním procesu, 

konkrétně v U – lince 1. U zvolených nástrojů jsem vyhodnotila přínosy jejich aplikace. 

Pro vyhodnocení přínosů zvolených nástrojů jsem si vybrala talířové kolo. Spočítala jsem, 

že sestěhováním strojů do výrobní buňky se zkrátila délka mezioperačního toku materiálu 

u talířového kola ze 103 metrů na 17 metrů. To znamená, že při výrobě 1 200 vozů za rok 

došlo ke snížení počtu ujetých kilometrů při převozu rozpracované výroby mezi jednotlivými 

pracovišti o 25,8 kilometrů. Spočítala jsem, že úspora na 1 ks talířového kola je 0,287 Kč. 

Nové uspořádání umožnilo také redukci počtu operátorů o 50%, místo čtyř operátorů 

obsluhují výrobní zařízení dva operátoři. Při jednosměnném provozu to představuje úsporu 

784 922,27 Kč, při dvousměnném provozu 1 569 844,54 Kč a při třísměnném provozu 

2 354 766,81 Kč za rok. Využitím jednokusového toku výroba celé výrobní dávky 12 ks trvá 

90 minut místo původních 288 minut. Celková průběžná doba výroby talířového kola 

se zkrátila z 28 dní na 10 dní. Zavedením metody SMED došlo ke zkrácení času seřízení 

u strojů HWACHEON o 75%, u stroje DOOSAN o 50% a u stroje C42 o 73%. Nakonec jsem 

spočítala, že firma ušetří u talířového kola po zkrácení doby seřízení a redukci operátorů 

76,02 Kč na každém vyrobeném kusu. Připomínám, že všechny úspory jsou počítány jen pro 

jeden dílec – talířové kolo při výrobě 1 200 vozů ročně. Dále jsem svou pozornost věnovala 

systému drobného zlepšování, kde jsem vyhodnotila dva návrhy. První Kaizen reg. č. 661 

přinesl úsporu 211 056 Kč, která je spočítaná podle pravidel na plán výroby na rok 2010. 

Druhý Kaizen reg. č. 793 přinesl jednorázovou úsporu 19 548 Kč. Na první pohled by se 

mohlo zdát, že jde o zcela zanedbatelnou částku, ale ve skutečnosti jsou podobných návrhů 

na využití dlouhodobých nepotřebných zásob podávány desítky za rok. Je potěšitelné, 

že i v této turbulentní době jsou mezi námi zaměstnanci, kteří pracují nad rámec svých 

pracovních povinností. I když se jedná o relativně jednoduchý proces, základem všeho jsou 

stále lidé, všichni zaměstnanci napříč celým podnikem. Jako konkrétní nedostatek v tomto 

případě vidím v tom, že lidé na sebe jednak neradi poukazují a jednak mají strach, 

že když zviditelní něco, co jim pomáhá mít život v práci jednodušší, tak o to přijdou. Raději 

proto návrh ani nepodají. Je to běh na dlouhou trať po dílčích krocích. 

Pro další zefektivnění výroby bych navrhovala, aby společnost TATRA pokračovala 

v zavádění nástrojů štíhlé výroby na dalších pracovištích. Nejvyšších úspor může dosáhnout 

redukcí počtu operátorů při obsluze více strojních zařízení. Vzhledem k vyráběnému 

sortimentu půjde rozhodně o zajímavé částky, které podnik aplikací nástrojů štíhlé výroby 

ušetří.  



56 

 

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení využití vybraných nástrojů štíhlé 

výroby v průmyslovém podniku. Byly popsány aplikované nástroje štíhlé výroby v podniku 

TATRA a.s., se sídlem v Kopřivnici. U těch nástrojů, kde to bylo možné, byly vypočteny 

dosažené úspory z jejich využití. Cíl této práce byl naplněn. 

Společnost TATRA se zaměřuje především na štíhlou a flexibilní výrobu, trvalé 

zlepšování kvality a na nízké náklady. Využívání principů a nástrojů štíhlé výroby s tím 

bezesporu souvisí.  

Závěrem musím dodat, že vypracování této diplomové práce bylo pro mě obrovským 

přínosem. Rozšířila jsem si teoretické znalosti k dané problematice a získala mnoho cenných 

zkušeností přímo z praxe. 
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Příloha 1 Původní layout [24] 
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Příloha 2 Nový layout [24] 
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Příloha 3 Výše odměny za návrh na zlepšení KAIZEN [24] 

 

KAIZEN 

DROBNÁ ZLEPŠENÍ 

Zlepšovat mohou všichni zaměstnanci!! 

Co za to?? 

Za každý přijatý návrh na zlepšení odměna v hotovosti 

250 Kč 

Za nejlepší návrh měsíce na úrovni NS odměna* 

500 Kč 

Za nejlepší návrh měsíce na úrovni úseku odměna* 

do výše 2 000 Kč 

Za nejlepší návrh měsíce na úrovni společnosti odměna* 

do výše 20 000 Kč 

 

*Odměny jsou splatné v nejbližším možném výplatním termínu souběžně se mzdou a 

zaúčtuje se na tom NS, kterého se návrh týká. 
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Příloha 4 Kaizen reg. č. 661 [24] 
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Příloha 5 Kaizen reg. č. 793 [24] 

 


