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Abstrakt 

 Diplomová práce je zaměřena na implementaci metody 5S na vybraném provoze v hutní 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Cílem je popsat implementaci principů 5S, porovnat 

a zhodnotit přínos zavedení této metody a navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení 

současného stavu. V první části jsou zpracována teoretická východiska k dané problematice, 

s obecným popisem štíhlé výroby, filosofie Kaizen a principů 5S, na základě poznatků 

získaných z odborné literatury. Praktická část obsahuje představení hutní společnosti, 

implementaci metody 5S na vybraném pracovišti a vyhodnocení, návrhy a doporučení 

na zlepšení. 
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Abstract 

 The diploma thesis is focused on implementation of the 5S methodology for a selected 

operation of the ArcelorMittal Ostrava a.s., metallurgical company. The aim is to describe 

implementation of the 5S principles, to compare and evaluate the benefits of the method 

introduction and to propose possible solutions leading  to  improvement of the state-of-the-art. 

In the first part theoretical resources to the problematic together with a general description of 

the lean manufacturing, the Kaizen philosophy and the 5S principles are elaborated on the 

basis of findings acquired from scientific literature. The practical section consists of 

a presentation of the metallurgical company, implementation of the 5S method for a selected 

workplace and evaluation, proposals and recommendations for improvements.  
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1. ÚVOD 

 Konkurence se obecně stává čím dále tím nelítostnější a obstát v ní již dávno není jen 

otázkou vyrovnat se svému konkurentu v parametrech jeho výroby a výrobků. Stále více se 

projevují individuální požadavky zákazníků a mnozí zjišťují, že plnění zvláštních požadavků 

zákazníka je možné a navíc může vést k získání konkurenční výhody. Výsledkem je, že 

podniky, které chtějí dlouhodobě existovat na trzích, jsou nuceni vyrábět stále více odlišných 

výrobků při dosahování vysoké úrovně kvality, spolehlivosti v rychlosti a přesnosti dodávek, 

a to všechno při nízkých nákladech. Nastala nová situace na trhu, která je charakteristická 

rostoucími náklady na zdroje a suroviny. Jejími dalšími charakteristickými znaky jsou 

nadměrná kapacita výrobních zařízení, tvrdší konkurence a zvýšené nároky na kvalitu. 

S přicházející novou érou bylo a je zapotřebí věnovat se novým strategiím a zvyšování 

konkurenceschopnosti výrobního systému lze realizovat řadou moderních přístupů. 

 Jedním z hlavních směrů zvyšování výkonnosti, produktivity, ale hlavně kvality, který 

proniká do všech výrobních odvětví je metoda štíhlé výroby. Koncept štíhlé výroby byl 

nejprve aplikován v oblasti hromadné produkce osobních automobilů. Jeho univerzálnost 

a efektivnost však znamenala rozšíření do dalších oblastí průmyslu. Využití konceptu štíhlé 

výroby může v oblasti hutního průmyslu přinést značné úspory, které pomohou podnikům 

kompenzovat rostoucí ceny surovin. Štíhlá výroba využívá řadu technik, které se snaží 

především o odstranění všech potenciálních zdrojů plýtvání.  

 Základem zeštíhlování podniku a zároveň základním prvkem štíhlé výroby je japonská 

strategie Kaizen, která je zaměřena na neustálé zlepšování. Podstatou této strategie je názor, 

že všechny aktivity by měly v konečném důsledku vést ke zvýšené spokojenosti zákazníka. 

Kaizen vede ke způsobu myšlení, který podporuje a uznává lidské úsilí zaměřené na 

zdokonalování výrobních systémů. Filozofie Kaizen v rámci výrobních podniků v České 

republice je založena na čtyřech důležitých předpokladech. Mezi klíčové pak patří především 

motivovat zaměstnance k tvořivému myšlení, které odhaluje potenciální zdroje plýtvání. 

Vzhledem k tomu je důležité podporovat ve výrobní organizaci vzdělávání pracovníků 

a jejich motivaci, správně nastavit cíle celého procesu implementace a především budovat 

aktivní úroveň komunikace napříč celou hierarchií firmy. 

 Podstatou implementace Kaizen však není jen naučit se rozpoznat a vidět potenciály 

zlepšení v každodenní práci, ale i zlepšení samotné organizace pracoviště. Na základě 

dlouhodobých zkušeností se nejlépe osvědčila metoda 5S, kterou lze charakterizovat jako 

dobré hospodaření. Tato technika se orientuje především na pořádek a preventivní činnosti na 
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pracovišti. Její aplikace je nenáročná z hlediska organizačního i nároků na další vzdělání 

pracovníků. Implementace těchto pěti základních kroků přinese rychlé zlepšení podmínek na 

jednotlivých pracovištích, zviditelní problémy a zlepší efektivitu práce. Nejlepší organizace je 

taková, v níž každý ví, co má dělat, jak to má dělat, dělá to, co dělat má a dělá to kvalitně, 

dobře a v době, kdy je to potřeba. 

 5S se vztahuje k počátečnímu písmenu pěti japonských slov, která popisují správné 

hospodaření. Principy dobrého hospodaření 5S lze aplikovat ve všech výrobních odvětvích. 

Tato metoda výrazným způsobem přispívá k redukci potenciálních zdrojů plýtvání. Mezi 

nejčastější očekávané přínosy lze zařadit především: vytvoření čistého a bezpečného 

pracovního prostředí, zlepšení pracovní morálky a motivace zaměstnanců, odstranění různých 

druhů plýtvání díky lepšímu přístupu k nástrojům a nářadím, redukce zdržování a ztrát, 

zvýšení produktivity ve výrobním procesu, redukce omylů a chyb, vyšší kvalita, lepší 

kontrola procesů, budování spolehlivé konkurenceschopné firmy. 

 Právě otázkou možnosti využití metody 5S na vybraném provoze v hutní společnosti se 

chci zabývat ve své diplomové práci, a to z hlediska implementace, přínosů, úspor 

a především pochopení a využití této metody. Vlastní téma jsem si zvolil na základě poznatků 

a zkušeností, které jsem dosáhnul při aktivním zavádění této metody na daném pracovišti ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., na kterém pracuji již 16 let. 

 Cílem mé diplomové práce je popis zavedení metody 5S, identifikace hlavních 

problémů při této implementaci, vyhodnocení očekávaných zlepšení a zjištění, co daná 

metoda vybranému provozu přinese a především jakou úsporu získá. Také se chci zaměřit, jak 

na příchozí změny pohlížejí zaměstnanci daného provozu a zda dokážou tuto metodu přijmout 

jako součást svého pracovního života. 

 Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické, rozčleněných do několika 

kapitol. V teoretické části se zaměřuji obecně na problematiku štíhlé výroby, vysvětlení 

filosofie neustálého zlepšování – Kaizen a popis metody 5S, včetně způsobů možné 

implementace pěti pilířů, na kterých je tato metoda založena. Na začátku praktické části 

stručně představuji podnik a vybraný provoz, kde je diplomová práce řešena a následně se 

věnuji problematice a samotné implementaci metody 5S na pracovišti. V závěru této části 

porovnávám a hodnotím výsledky zavedení principů 5S a navrhuji doporučení na zlepšení 

současného stavu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA METODY 5S 

      Metoda 5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům 

štíhlé výroby, a je základním předpokladem pro  systém neustálého zlepšování – Kaizen, 

a proto je podstatné vysvětlit nejdříve termín a problematiku štíhlé výroby a Kaizen 

samostatně, a poté bude popisována metoda 5S.  

2.1. Štíhlá výroba 

      Štíhlá výroba - Lean Manufacturing nebo také Lean Production – se zaměřuje na 

odstraňování plýtvání v jakémkoliv úseku výroby, což znamená od prvního kontaktu se 

zákazníkem a převzetí jeho konkrétního požadavku, přes samotný proces výroby, a až po 

dodávku zákazníkovi. Vše se děje v zájmu flexibility a hospodárnosti. Štíhlá výroba není 

konkrétní druh výroby, ale jde spíš o určitou manažerskou filosofii. Avšak přesné vymezení 

pojmu štíhlá výroba není jednoduché. Jedna se zajímavých a poměrně velmi přesných definic 

přibližuje štíhlou výrobu takto: „Jedná se o systematický přístup k identifikaci a odstraňování 

plýtvání pomocí neustálého zlepšování, s dosaženou plynulostí výroby, která je tažena od 

zákazníka, kde navíc rozhodující je vysoká kvalita“. [17] 

      A co vlastně slovo „LEAN“ vystihuje? Přesným překladem amerického výrazu „lean“ 

bychom spíše dostali „netučný“, „libový“, „hubený“, „bez tloušťky“. Ale „štíhlý“ by raději 

vyjadřovala slova „slender“ nebo „slim“. Tato pojmenování se skutečně v americké praxi 

používala, než je vytlačila současná „štíhlost“. Ale tento způsob výroby a na něm budovaný 

podnik nepochází z amerických, nýbrž z japonských průmyslových experimentů. Tam se 

původně nazýval „přímá“ výroba, protože šlo o napřímení a zkrácení cesty od výrobce 

k zákazníkovi, zrychlení přípravy nových modelů, zákaznické provedení a pružnou dodávku. 

Nové křesní jméno se zrodilo, když skupina amerických odborníků přijela do japonské 

Toyoty a nad tím, co viděla, s úžasem nedýchala, protože tam všeho bylo jen polovina, 

polovina materiálu, polovina lidí, polovina času. Tak vzešlo nové jméno, jež živě šumí 

v manažerském slovníku, ačkoliv je více zajímavé než pravdivé. [10] 

      Štíhlá výroba znamená vyrábět jednoduše v samořízené výrobě. Zaměřuje se na 

snižování nákladů přes nekompromisní úsilí po dosažení perfekcionismu. Ke každému dni ve 

výrobě patří principy kaizen aktivit, analýza toků a systému kanban. Toto úsilí vtahuje do 

změn všechny pracovníky podniku – od vrcholového managementu až po pracovníky ve 

výrobě. [22] Štíhlá výroba se nesmí chápat jako samoúčelná redukce nákladů, ale musí 

vyjadřovat především dosažení maximalizace přidané hodnoty pro zákazníka.  
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2.1.1. Historie štíhlé výroby 

      Zrod štíhlé výroby, nebo spíše hovořme o revolučním konceptu prvků štíhlé výroby, 

začal na přelomu 19. a 20. století prácemi prvních průmyslových inženýrů, kteří se začali 

zaměřovat na pohyb produktů z jednoho procesu do druhého, které byly od sebe oddělené 

a nenavazovaly na sebe jako v dnešní době. Zabývali se otázkami co se děje mezi procesy, jak 

jsou procesy uspořádány v rámci továrny, zda řetězec procesů pracuje jako systém a jak každý 

pracovník přijímá a plní úkoly. [24] 

      S tímto obdobím lze spojit průmyslovou iniciativu Henryho Forda, který mezi prvními 

sestavil celkovou výrobní strategii. Jeho myšlenky pro nový výrobní způsob byly postaveny 

na několika zásadách – nepřetržitý a plynulý výrobní pohyb, hluboká dělba práce, běžící pás, 

jednotné ústřední řízení. Nastavil tak systém, který umožňoval vyrábět v ohromném měřítku, 

nedosažitelném předtím a úspěšnými ekonomickými výsledky předčit vše ostatní. [11] 

      Dalším průkopníkem byl Frederick W. Taylor, který začal zkoumat nástroje práce 

a jejich užívání, pracovní úkony, využívání pracovní doby a účelnost pracovních pohybů při 

pracovních operacích dělníků. Výsledkem bylo vědecké analyzování práce. Svou práci nazval 

Vědecký management. Taylor tvrdil, že řízení je účinné, jsou-li pracovníkům denně dávány 

jasné příkazy a jestli jsou v podniku standardizovány pracovní podmínky a mzdy. [24] 

      Avšak ucelený koncept „štíhlé výroby“ byl poprvé zaváděn v polovině 20. století 

v japonské firmě Toyota, jako alternativa k hromadné výrobě v prostředí, které vyžadovalo 

vysokou úroveň flexibility a postrádalo finance na nákladné investice. Tehdejší management 

firmy řešil několik problémů, které byly spjaty s nízkou produktivitou svých japonských 

pracovníků, která zaostávala výrazně za produktivitou v německých a amerických 

společnostech. Šetřením vedení Toyoty se ukázalo, že se ve firmě dělají některé zbytečné 

úkony navíc oproti konkurenci. A tehdy se zrodil nápad, vyhledávat a odstraňovat všechny 

„zbytečnosti“, k dosažení a udržení výroby s vysokou úrovní flexibility pomocí zvýšení 

produktivity práce všech zaměstnanců. [10] 

 O zavedení do praxe tohoto novátorského přístupu se zasloužil manažer firmy Toyota 

pan Taiichi Ohno, který byl v roce 1947 jedním z vedoucích výrobní jednotky této 

společnosti. Aby bylo dosaženo snížení prostojů a zvýšení produktivity práce, zavedl tento 

„inovátor“ novou výrobní linku, kde jeden zaměstnanec obsluhoval více strojů různých druhů. 

Do té doby u hromadné výroby platila pouze rovnice - jeden dělník = jeden stroj. Zvýšením 

produktivity dvakrát až třikrát se povedlo společnosti Toyota, když tedy přišla s novým 

přístupem a zcela novou vizí budoucího vývoje.  
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      Tento nový vývojový směr samozřejmě neunikl pozornosti ostatním světovým 

konkurentům a v 70. a 80. letech začaly americké a evropské firmy posílat své experty do 

Japonska, kteří následně přenášeli získané zkušenosti do svých závodů, přebírali výrobní 

systém Toyoty a začali u sebe filosofii štíhlé výroby implementovat, ať již už úspěšně či 

neúspěšně. Poprvé byl termín „štíhlá výroba“ použit ve větě roku 1990 Jamesem 

P. Womackem v legendární knize „The machine that changed the World“, v překladu „Stroj, 

který změnil svět“. Vývoj štíhlé výroby znázorňuje obrázek 1. [26] 

 

     

     Obr. 1 Historický vývoj štíhlé výroby [22] 

2.1.2. Koncept štíhlé výroby 

 Koncepci vyvinula firma Toyota po 2. světové válce jako Toyota Production Systém – 

TPS. Základní myšlenku štíhlé výroby vyjádřil výstižně zakladatel TPS Taiichi Ohno, který 

řekl: „Jediné, co děláme, je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadá 

objednávku, k bodu, v němž inkasujeme hotovost. A tento čas zkracujeme, kdy odstraňujeme 

ztráty, které nepřidávají hodnotu“. 

 Hlavním cílem je zavedení rychlých, pružných procesů poskytujících zákazníkům 

požadované produkty, v nejvyšší jakosti a s přijatelnými náklady. V Evropě či USA 

společnosti často chápou štíhlost pouze jako aplikaci nástrojů, což je ale nedostatečné 

povrchní chápání principů štíhlé výroby. Štíhlost musí být chápana jako celistvý systém 

prostupující kulturou organizace. Ne nadarmo středem TPS jsou lidé, neboť lidé vdechují 

systému život. 
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 Toyota Production System lze charakterizovat na diagramu tzv. domu TPS (obrázek 2), 

který se stal jedním z nejzřetelnějších symbolů moderní výrobní praxe, protože dům je 

strukturním, skladebním systémem, stejně jako produkční systém. Dům je pevný, pouze když 

jsou pevné všechny jeho články – základy, nosné pilíře a střecha. Případný slabý článek 

oslabuje celý systém. [15] 

 

       

       Obr. 2 Diagram domu – chrámu TPS [15]  

 

Hlavní zásady tzv. domu – chrámu TPS [15]: 

 Střecha domu – cíle nejlepší jakosti, nejnižších nákladů a nejkratších průběhových 

dob, nejvyšší bezpečnost, vysoká morálka. 

 Vnější pilíře – systém JIT a zásada, že vadný díl by neměl být nikdy propuštěn na 

další pracoviště. 

 Základy – potřeba standardizovaných, stabilních a spolehlivých procesů, a také 

zásada vyrovnání harmonogramů výroby z hlediska množství a rozmanitosti výrobků, 

které je nutné, aby byl systém stabilní a dovoloval udržování co nejmenších zásob. 

 Střed – středem systému jsou lidé, snižování ztrát, které vedou k neustálému 

zlepšování.  
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2.1.3. Principy štíhlé výroby 

      Pro vybudování štíhlého podniku je třeba jen takových úkonů a činností, které jsou 

potřebné, dělat je hned napoprvé správně, dělat je rychleji než ostatní a utrácet přitom méně 

peněz. Šetřením však ještě nikdo nezbohatl. Štíhlost je o zvyšování výkonnosti firmy tím, že 

na dané ploše dokážeme vyprodukovat víc než konkurenti a s daným počtem lidí a zařízení 

vyrobíme vyšší přidanou hodnotu než druzí. V daném čase vyřídíme více objednávek, a že na 

jednotlivé podnikové procesy a činnosti spotřebujeme méně času. Štíhlost podniku je v tom, 

že děláme doslova to, co po nás náš zákazník požaduje, a to co s nejmenším počtem úkonů – 

činností, které nezvyšují hodnotu služby nebo výrobků. Být štíhlý tedy znamená vydělat víc 

peněz, vydělat je rychleji a s vynaložením menšího úsilí. Jedná se tedy o způsob práce 

zaměřený na neustálé přidávání hodnoty pro zákazníka za nestálého snižování plýtvání. [5] 

      Bylo stanoveno 5 základních principů štíhlé výroby, a ty jsou [5]: 

1. Pochopení hodnot z hlediska zákazníka – hodnota je stavebním kamenem štíhlé 

výroby. Pro nás je důležité jedině to, co zákazník považuje za hodnotu, všechny 

ostatní činnosti představují plýtvání. 

2. Analýza toku hodnot – je důležité porozumět hodnotě tak, jak ji chápe zákazník, je 

prioritou správně definovat hodnotové kroky v našem výrobním procesu, opět 

z pohledu zákazníka a určit kroky, které hodnotu přidávají a kroky, které ne.  

3. Plynulý tok – všude tam kde je to možné, zavedeme plynulý tok materiálů a produktů, 

bez zbytečných meziskladů a rozpracované výroby. Odstraní se veškeré ztráty 

a plýtvání pomocí nástrojů a metod štíhlé výroby. 

4. Aplikace tahového systému – jelikož samotná výroba je podmíněna požadavkem ze 

strany zákazníka, proto podnik nevyrábí na sklad. Procesy co nejblíže k zákazníkovi 

(po proudy výroby) odebírají z procesů co nejblíže k dodavateli (protiproudu) pouze 

zboží, které je potřeba a jen v potřebném množství. 

5. Dokonalost – po aplikaci všech předcházejících principů, hledáme možnosti jak je 

dovést k dokonalosti, v níže je ideální hodnota vytvářena bez plýtvání a kdy každý 

proces přidá nějakou hodnotu pro koncového zákazníka. 

2.1.4. Prvky štíhlé výroby 

      Tvorbu štíhlého podniku nelze řídit souborem striktních metod, které je nutno 

bezpodmínečně dodržet. Jedná se především o filozofii myšlení managementu i zaměstnanců 

a právě do zavádění štíhlosti vstupují vztahy mezi lidmi, motivace zaměstnanců, jejich osobní 
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zaujetí, dodavatelé a další okolnosti ovlivňující procesy, které by mohly bát obsaženy 

v principech štíhlého podniku a být dalšími z prvků. Všechny prvky štíhlé výroby vedou 

k hlavnímu cíli, a tím je odstranění plýtvání a eliminace ztrát. 

 Zkušenosti z implementace principů štíhlé výroby v desítkách podniků vedly 

k definování prvků štíhlé výroby, které jsou zobrazeny na obrázku 3 [4], [13], [19]: 

                   

          Obr. 3 Základní prvky štíhlé výroby [5] 

 

1. Management toku hodnot – tato metoda je výborným pomocníkem pro analýzu, 

vizualizaci a měření plýtvání v celém hodnotovém toku v podniku. Síla této metody je 

v její jednoduchosti a rychlosti a zaznamenává se pomocí grafických symbolů.  

2.   Štíhlé pracoviště – je základem štíhlé výroby. Na tom, jak máme navržené pracoviště, 

závisejí pohyby, které na něm musejí pracovníci denně vykonávat. Ke štíhlému 

pracovišti patří vizualizace, ergonomické principy, omezení chyb a zásady 5S, kterým 

bude věnována velká část mé diplomové práce. 

3.   Týmová práce – je důležitým prvkem pro správné fungování většiny prvků štíhlé 

výroby. Je to dané především tím, že většina plýtvání v podniku má svou příčinu ve 

špatné komunikaci a spolupráci mezi lidmi.  

4.   Kaizen – jde o neustálé zlepšování, které je součástí týmové práce a základem 

zeštíhlování podniku. Do tohoto systému jsou zapojeni všichni zaměstnanci od 

manažerů po dělníky. Zlepšování je založeno na znalostech a zkušenostech lidí. 

5.   Štíhlý layout a výrobní buňky – pro práci v týmech je potřebné vytvořit i vhodné 

prostorové a organizační podmínky. Takové uspořádání výrazně zjednodušuje 
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synchronizace, 
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a zkracuje materiálové toky, ale zároveň vytváří základní podmínky pro efektivní 

týmovou práci. Jednotlivé výrobní buňky bývají vzájemně propojovány tzv. „páteří“. 

6.   TPM, rychlé změny, redukce dávek – Total Productive Maintenance je prvek štíhlé 

výroby, který obyčejně využívá i metodu SMED (Single Minute Exchange of Die) pro 

rychlé změny výrobního sortimentu. Hlavním cílem TPM je zvyšovat produktivitu 

zařízení tím, že se systematicky redukuje všechen čas, který ubírá danému stroji 

kapacitu (výroba zmetků, přestavování zařízení, práce při snížené rychlosti, poruchy).  

7.   Procesy kvality a standardizovaná práce – kvalita je základem každé výroby, nejen 

té štíhlé. Kvalita není několikanásobná kontrola ani hrubé směrnice, ale kvalita 

u zdroje znamená okamžité zjištění chyby, okamžité reagování, hledání a odstraňování 

příčiny vzniku chyby.  

8.   Kanban, pull, synchronizace, plynulý tok – tyto prvky ve výrobě jsou obyčejně 

vrcholem snažení při zeštíhlování. Vyrábí se jen to, co chce zákazník, v požadovaném 

množství, čase a kvalitě. Just-in-time s sebou přinesla nutnost synchronizovat procesy 

včetně logistiky a vytvořit plynulý tok, kde se polotovar nikde nezdržuje, je zapotřebí 

menší zásoby a procesy na sebe navazují. Kanban znamená používání karet, které řídí 

pohyb materiálu a dílu mezi procesy, a které doprovázejí materiál po celou dobu 

výroby a je jakousi objednávkou pro další zpracování. Pull systém znamená začít 

vyrábět až po přijetí konkrétní objednávky a díky tomu podnik má jen minimální 

sklady rozpracovaných a hotových výrobku a předchází tak finančním ztrátám. 

2.1.5. Plýtvání – muda 

     Pojem plýtvání je pro filozofii štíhlého podniku klíčový. Japonci používají na vyjádření 

plýtvání slovo „muda“, Američani „waste“, Němci „Verschwendung“, Poláci 

„marnotrawstvo“. Plýtvání je všechno, co zvyšuje náklady výrobku nebo služby bez toho, aby 

zvyšovalo jejich hodnotu. Pro eliminaci plýtvání je nutné rozumět tomu, co plýtvání je a jak 

vzniká. Ačkoli se výrobky mezi různými továrnami liší, plýtvání v rámci výrobního procesu 

jsou celkem podobné. Pro každý druh plýtvání byla vytvořena strategie na snížení či 

odstranění jeho dopadů na společnosti a tím zlepšit jejich celkovou výkonnost a kvalitu. 

       Firma Toyota určila v rámci výrobních procesů sedm výrazných typů ztrát, které 

nepřidávají hodnotu a v pozdějších letech byl tento seznam doplněn ještě o jednu ztrátu, a to 

nevyužitou tvořivost zaměstnanců. Tyto ztráty se mohou vztáhnout nejen na výrobní proces, 

ale také na vývoj, přijímání objednávek či administrativní činnost. Aby docházelo 

k zvyšování produktivity a snižování nákladů, měli by všichni zaměstnanci neustále 
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vyhledávat a odstraňovat plýtvání, protože se nachází v každém podniku. Při odhalování 

nehledáme viníky, které bychom chtěli potrestat, ale hledáme problémy a příčiny plýtvání. 

Prvky štíhlé výroby vedou k eliminaci následujících forem plýtvání, které se v určité míře 

vyskytují v každém výrobním sytému [5], [15]: 

 nadvýroba – vyrábí se příliš mnoho anebo příliš brzo, špatné plánování, 

 zbytečný pohyb – činnost, která nepřidává hodnotu, špatně organizované pracoviště 

a procesy, špatný layout, 

 nadbytečná práce – činnosti nad rámec definované specifikace, zbytečné operace,  

 zásoby – přesahující minimum potřebné na splnění výrobních úkolů, chybné 

plánování, špatná kvalita, nepřehlednost, 

 čekání – na součástky, materiál, informace, kontrolu nebo výpadek stroje, 

 opravování – odstraňování nekvality, dodatečné mzdy, materiál a energie, dodatečná 

kontrola, místo pro opravy, 

 doprava – každá nadbytečná doprava a manipulace, špatná dispozice materiálu, 

špatný layout závodu, mezisklady, 

 nevyužité schopnosti pracovníků – největší plýtvání ve firmě, lidé jsou nejcennější 

a nejnákladnější zdroje, výše uvedené druhy plýtvání vedou k plýtvání lidským 

potenciálem.  

 Je zřejmé, že „muda“ nelze zcela odstranit, ale lze ji minimalizovat. Toyota Production 

Systém znamená dlouhodobé odstraňování plýtvání [1]: 

 kdokoliv – kterýkoliv zaměstnanec, 

 kdykoliv – každý den, 

 kdekoliv – v kterékoliv části nebo procesech firmy.  

2.2. Kaizen 

 Metoda Kaizen, odborníky označovaný jako nový „týmový“ způsob řízení lidských 

zdrojů, je jedním z efektivních systémů zvyšování výkonnosti společnosti pomocí neustálého 

zlepšování v sekvenci malých zlepšení, nikoli aplikací velkých jednorázových inovací. [16] 

 Význam Kaizen zpopularizoval profesor Masaaki Imai v roce 1986 a v japonštině slovo 

Kaizen znamená neustálé zdokonalování – kai = změna, zen = dobře. Ale nejen to. Kaizen 

znamená neustálé zlepšování, do kterého je zapojen každý – od manažerů až po dělníky 

a zahrnuje minimální náklady. Je to způsob myšlení, filozofie života, která říká, že zítra musí 

být lépe než dnes, v našem životě i v práci. [13] 
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 Lidé mají kromě svalů i mozek a je velmi důležité, aby při práci také mysleli, viděli 

problémy, upozorňovali na ně a aktivně odstraňovali jejich příčiny. V ČR mají lidé velmi 

dobré schopnosti pro zlepšování, ale je velký rozdíl v jejich využívání v soukromém životě 

a v práci. Nikdo jiný nemá tolik zkušeností a poznatků z procesu jako člověk, který tam 

pracuje. Je jen otázkou organizace managementu, jak se tento potenciál využívá. Kaizen je 

kontinuální zlepšování při využívání kreativního potenciálu zaměstnanců. [5] 

 V konečném důsledku je Kaizen založen na dvoustranné orientaci, kdy je maximální 

pozornost věnována zákazníkům, a také zaměstnancům společnosti. Hlavní hnací silou, která 

spojuje všechny aktivity ve firmě, by měl být spokojený zákazník. Vzhledem ke stále 

stoupajícím nárokům na kvalitu a snižování plýtvání je Kaizen jednou z vhodných metod, jak 

tyto cíle naplnit. Hlavním cílem je tedy dlouhodobé zdokonalování, které nevyžaduje velké 

investice a zásadní změny. Výsledky při uplatňování metody Kaizen častokrát nebývají 

okamžitě viditelné, jsou spíše nenápadné a po malých přírůstcích, ale celkový Kaizen přináší 

dramatické výsledky, a přesně taková tato filozofie je. [9] 

2.2.1. Historie Kaizen 

 Metoda Kaizen byla objevena v 60. letech 20. století v poválečném Japonsku. V zemi, 

která byla zdevastovaná válkou, musela většina japonských firem začínat od začátku a malé 

krůčky byly jedinou možnou cestou ke zlepšení ve firmě a obnovou ekonomiky země od 

základu. Velkou výzvou bylo pouhé udržení se na trhu a jako poražená země byla pod silným 

vlivem USA. Značný podíl na pozvednutí systému Kaizen je připisován Američanům 

W. Demingovi a J. Juranovi, kteří v Japonsku zavedli nové nástroje řízení kvality. V případě 

Deminga jde především o metody statistické kontroly kvality a jeho cyklu neustálého 

zlepšování PDCA a přínos Jurana spočíval v jeho konceptu celopodnikového řízení jakosti.  

 Poté se rychle v Japonsku rozšiřuje filozofie kontroly kvality, na pracovištích začínají 

fungovat tzv. kroužky kvality, kdy skupinky zaměstnanců dobrovolně provádějí činnost 

vedoucí ke kontrole kvality a zaměřují se především na náklady, bezpečnost práce 

a produktivitu. Z kontroly kvality se stává manažerský nástroj, týkajících se všech lidí ve 

firmě. Proces zlepšování pomocí malých kroků záhy stoupal na neuvěřitelnou úroveň 

produktivity a byl nadšenými Japonci pojmenován KAIZEN. To přispělo velkou měrou 

k rozvoji koncepce Kaizen a rychlému rozvoji japonské ekonomiky. 

 Společnost Toyota jako jedna z prvních firem aplikujících metodu Kaizen rozvinula 

tento systém na úroveň světové třídy a nová metoda se začala stávat základem kultury 

podnikání. Teprve v 80. letech byla tato rozvíjená metoda zaváděna v USA a v Evropě. [9] 
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2.2.2. Systémy Kaizen 

 Zlepšení je v intencích Kaizenu vnímáno jako neustálý proces, stávající se z drobných 

kroků. V každé oblasti, na každém úseku, lze neustále hledat a provádět drobné změny, které 

povedou ke zlepšení současného stavu. Jedná se tedy o sekvence malých, ale neustálých 

zlepšení, které budou realizovány kontinuálně v rámci všech podnikových procesů. Schéma 

neustálého zlepšování pomocí drobných kroků je v podstatě protikladem ke zlepšení, 

realizovaným prostřednictvím velkých investic a nákladných projektů. Tyto procesy jsou 

základem filozofie reengineeringu. Zavedením principů Kaizen nevyžaduje žádné speciální 

techniky, ale využívá osvědčené metody, které jsou známé a v řadě případů používané 

dlouhou dobu. Následující hlavní systémy, uvedeny v obrázku 4, by měly být k dispozici, aby 

bylo možné úspěšně realizovat strategii Kaizen. [2] 

 

 

Obr. 4 Hlavní systémy Kaizen [9] 

2.2.3. Principy Kaizen 

Základní principy tohoto systému jsou [5]: 

 zaměření se na zlepšení – vycházející ze znalostí a zkušenosti lidí ve výrobě, 

skoro 99 % problémů ve výrobní dílně management firmy prakticky detailně nezná 

a 60 – 70 % těchto problémů se dá odstranit bez vynaložení jediné koruny, 

 tradiční pohled na výrobní systém – pokud management vyžaduje striktní 

disciplínu, může to mít přínos ve formě stabilních procesů, na druhé straně popírá 

velmi cennou vlastnost, a to lidský potenciál, který dokáže odhalit všechny formy 

plýtvání a hledat možnosti, jak se dá daná práce udělat rychleji, lépe a levněji, 
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 zapojení lidí – přináší lidem seberealizaci, vyšší uspokojení z práce, k rozvoji 

jejich schopností, motivaci i k zlepšování podnikové kultury, 

 změny „zvenčí“ – návrhy na zlepšení navržené managementem případně externí 

konzultantskou společností zpravidla vyvolávají vyšší náklady a zaměstnanci 

výroby jsou hůře snášeny, 

 filozofie vnitřní nespokojenosti – nejde o počet zlepšovacích návrhů, ale hlavním 

záměrem této metody je zlepšování v malých, ale neustálých krocích, zaměstnanci 

by neměli být spokojeni se současným stavem, naopak by měli stále přemýšlet, co 

a jak by se dalo zlepšit.  

2.2.4. Kaizen a inovace 

 Kaizen a inovace jsou dvě hlavní strategie, které lidé používají, aby dosáhli změny. 

Zatímco inovace vyžaduje šokující a radikální reformu, tak všechno co vyžaduje Kaizen, je 

dělat malé a pohodlné kroky, které povedou ke zlepšení. 

 Je třeba zdůraznit, že výkonnost a tím konkurenceschopnost nemůže být vždy založena 

jen na malých dílčích zlepšeních, na kterých je postaven princip Kaizen. Podniky se občas 

nevyhnou i radikálnějším skokovým změnám, jakými jsou např.: 

 zásadní změna technologie, 

 radikální obměna části infrastruktury, 

 výrazná změna sortimentu jako reakce na vývoj trhu, 

 změna marketingové a obchodní strategie se silným průmětem do výroby. 

 Tyto změny se nazývají termínem inovace. Inovace = aplikovaná znalost, která zvyšuje 

přidanou hodnotu implementací skokové změny. Bude-li se tento termín používat v tomto 

kontextu, pak z něho vyplývají následující rozdíly mezi Kaizen a inovací (tabulka 1), které se 

projevují i v nutnosti zabezpečit jiný typ postupů a specifický typ podpory managementu. [9] 

 Kaizen a inovace ale nestojí proti sobě a nejsou v rozporu, jen slouží jako systémové 

přístupy pro implementaci jiného typu změn. Nelze tedy říci, který z těchto přístupů je 

užitečnější, efektivnější či správný. Výkonné firmy využívají oba současně. [17] Kaizen 

i inovace mají společný cíl, kterým je postup vpřed tak, aby se organizace stala 

konkurenceschopnější a mohla přežít a růst. Není tedy vhodné chápat Kaizen jako alternativu 

vůči inovacím. Oba dva přístupy se musí doplňovat a musí existovat snaha o neustále 

zlepšení, aby byl minimálně udržen dosažený standard. Po inovaci, tak vždy musí následovat 

série kroků Kaizen, aby byl udržen a zlepšován dosažený stav. [9] 
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Tab. 1 Rozdíly mezi Kaizen a inovací [17] 

INOVACE KAIZEN 

- krátkodobé dramatické (skokové) změny - dlouhodobé, nedramatické změny 

- nahrazení stávajícího - zlepšení stávajícího 

- vyšší riziko - nižší riziko 

- zapojení vybraní zaměstnanci  - zapojeni všichni pracovníci bez omezení 

- nové objevy, teorie, know-how, postupy - konvenční know-how, známe situace 

- větší investice, projekty místo standardů - malé investice, velká standardizace 

- orientace na techniku a výsledky - orientace na lidi a procesy 

- velký pokrok v krátkém čase - detailní zlepšování drobností 

- vyhledávání či vývoj nových technologií - využití existujících (stávajících) technologií 

- omezená zpětná vazba - silná zpětná vazba 

2.3. Metoda 5S 

 Jednomu ze „štíhlých“ nástrojů, který usnadňuje týmovou práci, se říká 5S. Principy 5S 

byly převzaty do japonských firem z americké armády a konkrétně ji vyvinula Toyota v rámci 

jejího výrobního systému „Toyota Production System“. Označení a význam pěti japonských 

slov, na jejichž základě název metody vznikl, je uveden v tabulce 2. Průběžným zlepšováním 

tento nástroj změnil svou původní podobu na dnešní jednoduchou sekvenci pěti kroků (pilířů) 

a nevyžaduje žádné nové manažerské techniky. Jde o činnosti zaměřené na odstraňování ztrát, 

jež vedou k chybám, k vadným výrobkům a ke zranění. Přístup 5S v sobě zahrnuje pořádek, 

čistotu na pracovišti, zavedení vysoké hospodárnosti, a také splňuje i další přání úspěšného 

rozvoje podniku, kterým je změna přístupu lidí k práci a jejich myšlení. [1], [7] 

Tab. 2 Pilíře 5S a jejich význam [17] 

Pilíř Japonsky Anglicky Česky Akce 

1. „S“ seiri sort 
setřídit, 

separovat 

definovat položky, které jsou na 

pracovišti potřebné a které se 

musejí z pracoviště odstranit 

2. „S“ seiton straighten systematizovat 
definovat přesně místo pro položky 

na pracovišti 

3. „S“ seiso shine společně čistit vyčištění a uspořádání pracoviště 

4. „S“ seiketsu standardize standardizovat standardy uspořádání pracoviště 

5. „S“ shitsuke sustain stále zlepšovat audity a zlepšování systému 5S 
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 Páté „S“ (udržování) je v rámci této metody zlepšování rozhodně nejobtížnější. Toto 

„S“ je předpokladem účinnosti předchozích čtyř „S“ vzhledem k tomu, že zdůrazňuje 

nezbytné vzdělávání, přípravu, výcvik a systém odměňování, které jsou potřebné k podpoře 

dělníků, aby řádně udržovali a neustále zlepšovali provozní postupy a pracovní prostředí. 

Takové úsilí vyžaduje spojení zaujatého manažerského přístupu, přiměřeného výcviku 

a kultury, které proměňují trvalé zlepšování v návyky, jímž se řídí chování všech zaměstnanců 

od výrobních provozů, až po vrcholové vedení. [15] Těchto pět „S“ dohromady vytváří 

nepřetržitý proces, jak to znázorňuje obrázek 5, kde první tři pilíře definují, jak změnit 

pracoviště (úloha pro každého) a zbylé dva pilíře zajišťují trvalé fungování předchozích třech 

„S“ (úloha pro management). [21] 

                             

                             Obr. 5 Fungování procesu 5S [21] 

2.3.1. Cíle 5S 

 Dosažení vysoké přidané hodnoty, eliminace vnitropodnikových ztrát a nesporné 

udržení zákazníka, jsou hlavními stimuly, proč podniky zavádějí 5S. Cílem této metody je 

zlepšení pracovního prostředí organizace a tím i zvýšení kvality. Tento přístup je založený na 

zvýšení samostatnosti všech zaměstnanců, na týmové práci a vedení lidí. Výsledkem těchto 

principů by měla být čistota na pracovišti, což je první krok dosažení kvality a dalšího 

zlepšování. Tato pravidla by na pracovišti měla platit pro všechny pracovníky bez výjimky. 

 Upřesňuje se a identifikuje se charakter práce, s následnou analýzou: „CO děláme 

a PROČ to tak děláme“. Silně působícím motivem je fakt, že když si člověk vytvoří k něčemu 

kladný vztah, tak se těžko následně na dané věci dopouští úmyslné nebo i trpěné újmy. 

 Podniky důsledně zavádějí 5S proto, aby [1], [17]: 

 zlepšily přístup zaměstnanců k odpovědnosti, posílily jejich sebedisciplínu, 

 podpořily dosažení plánovaných výkonů, 
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 vytvořily předpoklady pro eliminaci plýtvání, 

 vyřešily hlavní logistické problémy na pracovišti jednoduchým způsobem, 

 zviditelnily problémy s požadovanou kvalitou, 

 minimalizovaly celkový počet pracovních úrazů 

 zlepšily efektivitu práce a omezily provozní náklady, 

 poukázaly na abnormality, jako jsou zmetky nebo nadbytek zásob, 

 novým, nebo alespoň jiným, pojetím poukázaly na praktiky a postupy, které vedou 

 k jednoznačně lepším výsledkům.  

2.3.2. První pilíř SEIRI – třídění 

Cíl: rozlišit na pracovišti zbytečné od nevyhnutelného. 

 V tomto přístupu je hlavním smyslem úsilí, které vede k dosažení zpřehlednění každého 

pracoviště díky jasnému rozlišení předmětů a věcí na potřebné a nepotřebné. Často zcela 

zbytečné a nepotřebné věci zabírají místa a ztěžují rychlé vyhledání a nalezení nezbytně 

nutných předmětů pro danou činnost. Pouhé rozdělení předmětů do tří skupin je jednoduchým 

zlepšovacím doporučením, které se provádí pomocí systému „rozcestníků“, či častěji 

tzv. „semaforu“, kdy příslušný druh předmětu označíme příslušným barevným odlišením [17]: 

 červeně – předměty, které jsou nepotřebné, nebo zcela zbytečné pro daný výkon  

        práce na pracovišti, 

 oranžově – předměty používané občas, 

 zeleně – často užívané předměty, zpravidla každý den.  

 První „S“ začíná často označováním různých věcí červenými štítky. Členové vybraného 

týmu 5S přijdou na vybrané pracoviště svazkem těchto štítků a těmi označí vše, co budou 

považovat za zbytečné. Čím budou štítky větší a čím jich bude více, tím lépe. Někdy se může 

stát, že zaměstnanci provozu naleznou červený štítek na věcech, které ve skutečnosti potřebují 

a aby si je mohli ponechat, musí předvést, k čemu je potřebují. Jinak je vše, co je označené 

červeným štítkem, odstraněno. [6] V tabulce 3 jsou uvedeny metody odstranění předmětů. 

Odstraněním zbytečných věcí prostřednictvím kampaně červených štítků se uvolňuje místo 

a zvyšuje se pružnost využívání prostoru na pracovištích, protože zůstává pouze to, co je 

opravdu potřebné. V této fázi musí být určen maximální počet položek, které mohou na 

pracovišti zůstat. [8]    
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Tab. 3 Metody odstranění [6] 

Popis Co dělat 

Vyhodit 
Vyhodit coby zmetky nebo zastaralé předměty, které jsou zbytečné nebo 

nepotřebné pro jakýkoliv účel 

Prodat 
Prodaj jiným společnostem předměty, které jsou zbytečné nebo 

nepotřebné pro jakýkoliv účel 

Vrátit Vrátit předměty dodavateli 

Zapůjčit 
Zapůjčit předměty jiným částem společnosti, které je mohou dočasně 

užívat 

Přidělit Přemístit předměty do jiné části společnosti 

Centrální zóna 

s červenými 

visačkami 

Zaslat předměty do centrální zóny s červenými visačkami na přerozdělení, 

uskladnění nebo vyhození 

 

 Po označení předmětů se provede následná „reorganizace“ pracoviště. Hlavní 

rozhodovací úlohou této fáze je určení stupně potřebnosti či nepotřebnosti jednotlivých 

předmětů. Je samozřejmé, že přesné stanovení rozhodovacích kritérií vždy závisí na konkrétní 

situaci a úvaze hodnotitelů. V obecné rovině pak řešení rozhodovacího problému napomáhá 

tzv. pravidlo frekvence, rozdělující organizované předměty do několika kategorií, např. jak je 

to uvedeno v tabulce 4. [12] 

 

Tab. 4 Pravidlo frekvence [12] 

Hodnocený objekt Doporučená akce 

- nepotřebné předměty - likvidují se 

- předměty, pro které se v dohledné době 

neplánuje použití, které však musí být 

skladovány vzhledem k pravděpodobnosti, že 

v budoucnu budou potřebné (výroba 

náhradních dílů, repase apod.) 

- skladují se jako pojistné 

- předměty téměř nepoužívané (např. méně než 

jednou za měsíc) 

- skladují se ve vzdálenějším prostoru, 

např. u obvodové stěny tovární haly 

- předměty používané občas (jednou za týden) - skladují se v blízkosti pracoviště 

(např. vedle výrobní linky ve 

speciálních mobilních vozících) 

- předměty používané často (min. jednou denně) - skladují se přímo v pracovním 

prostoru, nejlépe v dosahu pracovníka 

  

Výsledek pilíře 1: spousta vytříděného nepotřebného materiálu, víc místa, přehlednost, 

systém, vyšší pružnost. 
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2.3.2.1. Zavedení do praxe 1. „S“ 

 Zavádí se zpravidla v podnicích po seznámení lidí s tím, jaký je účel a cíl uplatňování 

přicházejících změn. Co mají změny přinést lidem osobně a co podniku jako celku. Poté 

začínají ustanovené týmy vykonávat svou práci, kde složení týmů musí respektovat účelnost 

a akčnost, a proto není náhodné. Nelze si představit, že by o umístění strojů, o mezizásobách 

a o nářadí v bezprostřední blízkosti pracoviště rozhodoval jen někdo, kdo na daném pracovišti 

nepracuje. Rozhodování o udělení barvy ze „semaforu“ na konkrétní nástroje, stroje i zásoby 

realizuje konsensuálně ustavený tým, který může rozhodnout zároveň o tom, co ponechat a co 

nikoliv hned během návštěvy daného pracoviště, anebo rozhodnout pomocí hrubé identifikace 

pracovního prostředí s návrhem: „ponechat, zatím nerozhodnuto“ a „odstranit“.  

 Tým musí určit přínosy z navrhovaných změn a současně predikuje možná ohrožení 

nebo omezení z jiných navrhovaných úprav. Ve výsledku změn nesmí být přímo ohroženy 

osoby, musí stále jít o lepší hospodárnost a snížení zbytečných ztrát, dokonce o ulehčení 

mnohdy zbytečně fyzicky náročné práce. Změny probíhají po etapách tak, aby nebyla 

narušena plynulost výrobního toku. S plánem jsou seznámeni všichni, koho se změna dotkne. 

Úprava pracovních prostor může trvat dny, ale může se protáhnout i na týdny, kdy vše může 

souviset se stěhováním strojů, vyznačením nových tras vnitřní dopravy, způsobem skladování 

atd. Vždy ale tak, aby se nejméně narušily plynulost a termín zakázek.  

 Změny probíhají a nastává velice důležitý další krok, a tím je vizualizace a prezentace 

dílčích výsledků. Lidé musí vidět, že jejich snaha přinesla plánované ovoce. Musí být 

pochváleni a tím motivování pro pokračování. Zápas za změnu směrem k hospodárnosti 

s minimem ztrát je stále ještě v prvních krůčcích. [17], [18] 

2.3.3. Druhý pilíř SEITON – uspořádání 

Cíl: věci urovnat tak, aby jejich nalezení vyžadovalo minimum času a úsilí. 

 Tento krok jednoznačně velmi úzce souvisí s předešlou činností. Aby bylo dosaženo 

pořádku, je tedy nezbytné nejen určit, kde věci mají své místo a kde je tedy odkládat, ale 

především nutností rozhodnout, kdo daný předmět využívá pravidelně a kdo jen zřídka. 

Systematizace eliminuje hledání (chaos), šetří čas a úsilí, a tím napomáhá k vyšší pracovní 

efektivitě. V tomto kontextu je proto zapotřebí navrhnout takový systém, který pochopí každý 

zaměstnanec od technika a mistra počínaje, až po řadového pracovníka. 

 Nástroje by měly být umístěny na dosah a mělo by být snadné je vzít do ruky a zase 

odložit na místo. Jejich siluety mohou být namalovány na stole, stěně, regálu (podle toho, kde 
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jsou umisťovány) a pokud je silueta prázdná, pak nástroj někdo používá, nebo prostě 

z nějakých důvodů schází, ukázka na obrázku 6. Podobně mohou být, třeba i barevně, 

značeny dopravní cesty v halách. Je pak nepřípustné do označené dráhy něco odkládat a být 

při pohybu ve vyznačené dráze ostražitý. Své jasně označené prostory, přesněji místa, 

získávají i výrobky, které se do nich navážejí před operací a ukládají jinde po operaci.[7], [17] 

                     

                        

                          Obr. 6 Uspořádání nářadí v pracovním stojanu [20] 

 

 Význam vizualizace nebývá vždy správně doceněna, i když je považována za silný 

nástroj pro rozvoj firmy. I zde platí, že méně je někdy více. Informace, které chceme 

vizualizovat, by měly být jasné a přehledné – méně textu a více obrázku s vysvětlením. 

Je dobré si rozmyslet, komu je informace určena. [25] 

Výsledek pilíře 2: všechny věci na pracovišti mají svou adresu a pracovník pracuje 

s minimálním plýtváním hledání a čekání. Všechno má své místo a všechno je na svém místě. 

2.3.3.1. Zavedení do praxe 2. „S“ 

 Totožně složený tým jako v případě prvního „S“ znova projde celé pracoviště, aby 

jedno pracovní místo po druhém analyzoval z hlediska potřebnosti a účelnosti umístění 

nástrojů, materiálů a výrobků. Společně s obsluhou členové týmu řeší, jak často a co se 

potřebuje a jak náročná je manipulace, uchopení a odložení, popř. kde by bylo nejvhodnější 

ukládat dílčí výrobky s příslušenstvím. Analýza druhého „S“ nebývá až tak „bolestná“ při 

identifikaci a „hádavá“ při dokončování jako první „S“. Pokud se s úspěchem zvládlo první 

„S“, u druhého již převážně lidé sami začnou projevovat maximální ochotu spolupracovat. 

 Aplikace druhého „S“  hodně úzce souvisí s ergonomií pracoviště. Spojení 5S s principy 

ergonomie, ale i s analýzou a měřením práce, vede k tomu, aby pracovník při minimální 
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námaze podal na pracovišti maximální výkon. Při rozhovorech se zaměstnanci, snímáním 

operací kamerou a následnou projekcí, odhalujeme mnoho zbytečných pohybů, které bývají 

opravdu „o zdraví“. Druhé „S“ vizualizuje nářadí, pomůcky a materiál vzhledem k prostoru, 

čímž vede k systematickému myšlení lidí a navíc prohlubuje systematizaci na úkor 

dlouholetého zvyku. [5], [17] 

2.3.4. Třetí pilíř SEISON – čistota 

Cíl: nástroje, pracovní plochy a prostory bez špíny a odstranění zdrojů znečištění. 

 Ke zlepšení pracovního prostředí – eliminaci zbytků stavebního materiálů, špon, 

vlhkosti, špíny, plísní, prašnosti, mastnoty – přispívá jen pravidelný úklid pracoviště. V této 

oblasti je potřeba nadefinovat základní kroky: 

1. Co je třeba čistit? 

2. Kdo bude tuto činnost vykonávat? 

3. Kdy a jak často? 

4. Jaké prostředky k tomu budou potřeba? 

 Při úklidu mohou být často zjišťovány i jiné nedostatky, zvláště pak výskyt poruch 

zařízení a strojů. Jen pravidelná a systematická údržba prostředí společnosti tak může často 

dopředně identifikovat nejrůznější výskyt problémů. Mělo by se jednat o běžné návyky, které 

budou každému vlastní a každý zaměstnanec by měl mít snahu udržovat pořádek a čistotu na 

svém pracovišti podobně, jako u sebe doma, a to zejména v následujících rovinách: 

 neprovádět pracovní činnost se špinavými předměty, 

 nerozlévat, nerozsypávat, 

 neodhazovat nebo nerozhazovat věci kolem sebe, 

 věci – nářadí, nástroje, výrobky, obaly – očistit ihned po ukončení práce. 

 Třetí „S“ jde ještě o něco dále. Není to jen uklidit a očistit, ale i ověřit stav strojů 

a nářadí. V podniku musí manažer změny nebo odpovědná osoba za zavádění 5S nastavit 

systém práce s nahlášenými mimořádnými poruchami, nedostatky a to tak, aby se jimi někdo 

bezprostředně zabýval. 

 Zřetelné změny na pracovišti je možné pozorovat už po zavedení prvních tří „S“. Práci 

nám ulehčuje uspořádanost, přehlednost a jednoduchý, rychlý přístup k potřebným 

předmětům a to vždy, když jsou zapotřebí. Také dosahujeme více prostoru kolem sebe. 

Výrazně se snižuje riziko výskytu pracovních úrazů a zmetkovitosti. [17], [21] 

Výsledek pilíře 3: pracoviště a stroje jsou ve vzorovém, nejlepším možném stavu. 
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2.3.4.1. Zavedení do praxe 3. „S“ 

 Zavádění třetího „S“ se jeví z pohledu náročnosti prvních dvou nepoměrně jednodušší 

a doopravdy tomu tak v praxi bývá. Ale i tak se zde můžeme setkat s některými „úzkými“ 

místy. Právě prvek ČISTOTA v přístupu 5S útočí na vztah zaměstnance k práci téměř jako 

jeden z nejsilnějších prvků. Pořádek a čistota budují nový vztah a loajalitu zaměstnance 

k podniku, k pracovišti a posiluje odpovědnost za výsledky a výkony. 

 Ve vícesměnných provozech je dnes zcela běžné, že jedna směna uklidí a připraví tím 

pracoviště pro nastupující osádku. Narážíme však na to, že tomu tak teoreticky mělo být, ale 

v praxi zmíněný úklid a uvedení pracoviště do perfektního stavu má mnohdy vážnější trhliny. 

Uklidí se jen to nejnutnější a nejviditelnější a provede se nezbytný záznam o přípravě 

pracoviště pro další směnu, která pak později nedostatky zjišťuje. Objevuje se při aplikaci 5S 

nový prvek přístupu, který zatím nebyl tak silný – ODPOVĚDNOST a DŮSLEDNOST, který 

byl měl každý nadřízený vyžadovat nejdříve sám u sebe a pak u podřízených. [17] 

2.3.5. Čtvrtý pilíř SEIKETSU – standardizace 

Cíl: navrhnout standardy, pomáhající udržovat stav dosažený implementací prvních tří pilířů. 

 Implementace a dodržování řady zásad, které trvale zlepšují pracovní podmínky, jsou 

hlavním úkolem standardizace. Jedná se například o dodržování teplotních poměrů, výměny 

vzduchu, správné intenzity osvětlení pracoviště, včasné výměny osobních ochranných 

pracovních pomůcek pro jednotlivé profese a zavedení, je-li to nutné, předepsaných pokrývek 

hlavy apod. Jednoduše z toho vyplývá, že jde o opakované a neustálé udržování podniku 

v čistotě a pořádku s důrazem na tzv. vizuální management. Jedná se o srozumitelnou 

a detailní informaci o tom, co se má kde a kdy nacházet a v jakém množství. Vizuální 

management v sobě zahrnuje prvky jako: 

 aktuálnost a konkrétnost, 

 atraktivnost, 

 srozumitelnost a jednoduchost. 

 Důležitým pomocníkem pro řešení problematiky standardizace, hodnocení průběhu 

a výsledku procesu jsou záznamy a dokumentace, které bývají často identifikovány jako slabší 

místo v řízení firmy. [17], [20] 

Výsledek pilíře 4: vytvořením návodky pro zaměstnance, aby se jim pracovalo lépe, snáz, 

jednodušeji a všichni stejným způsobem. 
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2.3.5.1. Zavedení do praxe 4. „S“ 

 Často neprávem zjednodušován bývá právě tento krok, čtvrté „S“, protože se jeví jen 

jako trvalé opakování prvního až třetího „S“. Obsahově je neméně náročný jako předchozí 

kroky přístupu 5S a zjednodušeně zahrnuje: 

 nároky na dodržování osobní bezpečnosti v práci, 

 vizualizace přístupu a hlavně výsledků, 

 podchycení – písemné, nástěnné – nejlepších praktik a postupů, což bývá často 

označované jako standardizace. 

 Smyslem čtvrtého „S“ je taktéž prezentovat zaměstnancům pozitivní výsledky 

a povzbudit je k dalším aktivitám. Zvýšený tlak na dodržování bezpečnosti práce sice není 

pevně stanoven v principech 5S, ale M. Imai ho zařazuje právě do tohoto kroku. [8] 

 Iniciativa lidí v rámci formálního podchycování změn a úprav ve vnitropodnikové 

dokumentaci, je zcela určitě cennou formou zapojení a nové motivace zaměstnanců do 

realizovaného procesu změny. Lidé začnou sami poukazovat, co tu a jinde je špatně nepřesně 

a nedostatečně podchycené, co není vůbec identifikované a co zase naopak je vykazováno, ale 

ve skutečnosti zase až tak není. Nepodchytit tento vývoj ve firmě znamená se už nikdy 

nevrátit zpět k lidem a k jejich zdravému názoru na věc. [1] 

2.3.6. Pátý pilíř SHITSUKE – udržování 

Cíl: vybudování kultury 5S, sebedisciplína, kontrola. 

 Typické rysy požadavků zaměřených na kázeň při práci je naplňování pracovních cílů či 

příkazů, vedení příslušných seznamů, dodržování všech daných instrukcí pro výkon práce, 

dodržování přestávek atd. Zvykem a samozřejmostí v každodenní práci by se měla stát 

disciplína, kterou bychom měli v sobě pěstovat všichni bez rozdílu a v zájmu firmy hodnotit 

a kontrolovat dodržování dohodnutých standardů. Základem úspěchu je vypěstovat u všech 

zaměstnanců preciznost, přednost, smysl pro pořádek, ale i vztah k vlastní firmě a pracovišti. 

Mezi základní návyky řadíme [1], [17]: 

 provádět pravidelné kontroly plnění vytýčených cílů, 

 zlepšovat se ve vykonávání svých povinností, 

 osvojit si ty nejlepší formy komunikace, 

 realizovat a udržovat čistotu a pořádek, 

Výsledek pilíře 5: snadnější a kratší cesta k motivaci lidí ke KAIZEN – zlepšení čehokoli, 

kdykoli a kýmkoli. 
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2.3.6.1. Zavedení do praxe 5. „S“ 

 Závěrečné poslední páté „S“ se vyznačuje finálním bilancováním, konstatováním 

a hodnocením výsledků a výzvou k novým aktivitám a zlepšování. Každý management 

společnosti i odpovědný vedoucí by měli vytvořit dostatek prostoru, aby dokázali ukázat 

a pojmenovat pozitivní výsledky a přínosy implementovaného a rozvíjeného přístupu 5S. 

Právě na těchto úspěšných výsledcích je důležité postavit další budoucnost, vývoj a směr 

společnosti.  

 Je vhodné věnovat dostatečnou pozornost kontrole, která nechť probíhá pravidelně 

a stane se běžnou části dne, týdne, plánovacího období. Kontrolu není vhodné zaměřovat 

s inspekcí, hledáním viníka nebo dokonce nesmyslů a zbytečných banalit, bez kterých se 

podnik s určitostí obejde. Kontrola může nabýt více rozměrů a forem, a nemusí vždy 

představovat strnulou formu zápisu a poznámky k plnění předešlého úkolu: 

 sebekontrola související se sebedisciplínou a odpovědností za výsledky a přístupy, 

 kontrola nadřízeným, 

 kontrola poradcem, 

 kombinovaná kontrola, 

 soutěže mezi pracovníky. 

 Zakonzervovat situaci, to znamená, se uspokojit se stavem. Nastavení nových cílů, vizí 

a met je přirozeným pokračováním prací ve firmě. Je těžké lidi získat pro věc, je těžší udržet 

je a je nejtěžší pokračovat a rozvíjet dále. Pokud se nestanoví cíl, resp. co lidem dodržování 

pravidel 5S přinese do budoucna nového a lepšího, není šance navázat. Přáním každé firmy je 

„být ještě lepší“. [1], [17] 

2.3.7. Šesté „S“ 

 Modifikované 6S = 5S + 1. Dnes se již v praxi můžeme setkat se 6S, resp. se 6 pilíři. 

Uvádí je např. Americká agentura ochrany životního prostředí – EPA, nebo některé 

zahraniční firmy, zvláště belgické. Do silné pětice přibyl pilíř, týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a vytváření prostředí pro bezpečnou práci. Navazuje na třetí pilíř – 

seiso (shine), jako čtvrté „S“, pod názvem „safety“. Ačkoli by bezpečnost měla být zcela 

zajištěna při správném dodržování pěti „S“ a někteří odpůrci chápou šesté „S“ jako zbytečné, 

ale faktem je, že špatněji pojaté a hůře vytvořené procesy 5S můžou vést ke zvýšení 

rizikovosti práce. Proto dodržování bezpečnosti může být samostatně popsáno v šestém „S“. 

I v tomto případě je 6S chápáno jako výborná příprava pro aplikaci prvků štíhlé výroby. [14] 
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2.3.8. Přínosy implementace 5S 

 Tato metoda nesmí být jenom formálním projektem, ale musí se stát podstatou firmy. 

Hlavní přínosy pro zaměstnance jsou [6]: 

 zpříjemnění práce a uspokojení z provedené práce, 

 eliminuje frustraci z práce, 

 usnadňuje komunikaci mezi sebou, 

 pomáhá k zjištění, co se od nás (pracovníků) očekává a kdy se to má udělat, 

 vede k tvůrčím schopnostem. 

Typické přínosy implementace metody 5S pro společnost jsou [25]: 

 uspořádává pracovní prostor a minimalizuje zásoby na pracovišti,  

 snižuje náklady a redukuje plýtvání, 

 zlepšuje kvalitu a plnění termínů, 

 zkracuje čas na hledání a čas náběhu, 

 vylepšuje podnikovou kulturu a postoje lidí. 

2.3.9. Problémy s implementací 5S 

 Nestačí zvládnout poměrně rychle jen pojmy, je nutné se věnovat se stejným zápalem 

i obsahu. Vyhlášením změny názvu se změna sama nestane. Když nenastávají první zlepšení 

a nepřicházejí kladné výsledky a pozitivní ohlasy, je třeba si položit několik otázek, pro 

nalezení problému [17]:  

 Vědí lidé – co a proč je obsahem změny?  

 Jsou do procesu vtaženi formálně nebo skutečně? 

 Necháváme lidi hledat nejlepší postupy? 

 Chodíme mezi ně pravidelně, abychom hledali pokrok a vysvětlili další kroky? 

 Vidí lidé okolo sebe změnu a hlavně ukazujeme jim ji na přínosech?  

 Členové týmů, kteří provádějí implementaci 5S v podniku, nesmí nikdy ani na zlomek 

sekundy podcenit iniciativu dalších kolegů, musí s vážností vyslechnout většinu návrhů lidí 

a dokonce je i podchytit. Implementace by měla být organizována tak, aby každému 

jednotlivému pracovníkovi dala možnost vyniknout. 5S musíme chápat jako přístup, tedy 

nikoliv jako jednorázový akt zavedení. Zavést metodu 5S neznamená jen vysvětlit a vyškolit 

k tomu vedoucí týmů, kteří budou 5S aplikovat, ale dosáhnout „moudrosti“, tedy změny 

myšlení a kultury ve firmě tak, aby ji zaměstnanci nejen prováděli, ale i pochopili její přínos 

pro ně samé. Aby ji nechápali jako soubor kroků a nástrojů, ale jako filozofii – stav mysli. [3] 
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3. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ARCELORMITTAL 

OSTRAVA  

 Nejdříve než bude popsána implementace metody 5S na vybraném pracovišti, bude 

v následující kapitole představena společnost, ve které bude zavádění změn probíhat. 

 ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší 

světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Tato společnost byla založena dne 31. prosince 

1951 pod názvem Nová huť Klementa Gottwalda, národní podnik. Po roce 1989 dochází ke 

změně názvu společnosti na NOVÁ HUŤ, státní podnik a o pár let později, 22. ledna 1992 je 

hutní gigant zapsán do obchodního rejstříku jako akciová společnost NOVÁ HUŤ, a.s. Dne 

31. ledna 2003 prochází firma privatizací, s následnou změnu názvu na ISPAT NOVÁ 

HUŤ, a.s. a o dva roky později, dne 28. února 2005 je zapsáno její nové jméno, a to Mittal 

Steel Ostrava a.s. Její současný název ArcelorMittal Ostrava a.s. vznikl spojením společností 

Mittal Steel se společností Arcelor dne 1. srpna 2007. 

 Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 milióny tun oceli, exportuje zhruba 50 % 

produkce do více než 80 zemí celého světa. Zaměstnává téměř 4 tisíc lidí a dohromady 

s dceřinými společnostmi má 8 tisíc pracovníků. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2013 

činila 34 352 koruny. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G. Výrobní činnost 

společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. 

Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis 

a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními závody. Popis jednotlivých 

závodů a historie společnosti jsou uvedeny v příloze 1 a 2. [23] 

 Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost, která 

významnou měrou přispívá k zaměstnanosti a sociálnímu klidu v ostravském regionu. Snaží 

se o budování pozitivních vztahů s vlastními zaměstnanci, s laickou i odbornou veřejností, 

s městem Ostrava, ostravským regionem, Moravskoslezským krajem a Českou republikou. 

Mezi své priority společnost řadí bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, ochranu 

životního prostředí, kvalitu výrobků a služeb a komunikaci.  

 I přes právě probíhající celosvětovou hospodářskou krizi má společnost naplánováno 

mnoho investičních akcí, z nichž řada projektů již byla úspěšně realizována, především se 

zaměřením na ekologizaci provozů a modernizaci výrobních kapacit. Ani v tak těžkém období 

pro ocelářský průmysl, kdy dochází k omezení výroby, nedošlo ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. k uzavření žádného výrobního závodu. 
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3.1. Organizační struktura společnosti 

 Vrcholové vedení je tvořeno 7 členy, a to generálním ředitelem, ředitelem pro výrobu, 

ředitelem pro bezpečnost a zdraví, ředitelem pro životní prostředí, ředitelem pro ekonomiku, 

ředitelem pro prodej a marketing a ředitelem pro personalistiku a vnější vztahy. Organizační 

schéma společnosti je zobrazeno v příloze 3. [23] 

        Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti 

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má celkem 5 členů. 

Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. 

 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím 

jménem, má celkem 5 členů. Představenstvo volí a odvolává valná hromada. 

 Výbor pro audit je zvláštním orgánem společnosti, kterému přísluší sledovat postup 

sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, hodnotit účinnost vnitřní kontroly 

společnosti, vnitřního auditu, případně systému řízení rizik, sledovat proces povinného auditu 

účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, posuzovat nezávislost auditora a auditorské 

společnosti, doporučovat auditora. Výbor pro audit má celkem 3 členy a volí ho a odvolává 

valná hromada. 

3.2. Závod 13 – Ocelárna 

 Závod Ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice. Ocelárna vyrobila  

v roce 2013 více než 1,9 mil. tun tekuté oceli a obrázek 7 znázorňuje výrobu oceli za 

posledních 7 let ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Ocel je vyráběna kyslíkovým 

pochodem ve 4 tandemových pecích s kovonosnou vsázkou 235 tun, kde v současné době 

jsou vždy 2 tandemové pece v provozním režimu a další dvě v režimu oprav a zálohy.  

 

                 

                    Obr. 7 Výroba oceli na závodě Ocelárna [v.z.]  
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 Po odpichu se ocel dohotovuje na cílové parametry pro odlévání na ZPO na pánvových 

pecích. Zde se ocel chemicky a teplotně homogenizuje spodním dmýcháním inertního plynu, 

ocel se dolegovává na přesné chemické složení, ohřívá na požadovanou teplotu odlévání, 

odsiřuje a provádí se modifikace vměstků plněnými profily vápníku (Ca). Po mimopecním 

zpracování se tekutá ocel odlévá v sekvencích na třech zařízeních ZPO do sochorů, bram či 

bramek. Grafické znázornění výroby tekuté oceli a plynule litých předlitků je uvedeno na 

obrázku 8.  

 

         

            Obr. 8 Hlavní proces ocelárny [27] 

 

 Plynule lité předlitky se vyznačují oproti ingotům, které se odlévaly horem do kokil, 

kvalitnějším povrchem a vyšší vnitřní čistotou, což má za následek vyšší využití kovu na 

válcovně a rourovně. Vyrábí se široký náročný sortiment dle požadavků zákazníků, jako např. 

ušlechtilé uhlíkové a mikrolegované oceli pro výrobu bezešvých trubek, mikrolegované oceli 

pro spirálově svařované trubky, hlubokotažné oceli a oceli pro výrobu drátu i profilů. Byla 

zvládnuta výroba tzv. „bezkřemíkových" ocelí pro pozinkování na všech ZPO a vyvinuta 

technologie výroby a odlévání dvoufázových ocelí, ocelí se zvýšenou odolností vůči 

atmosférické korozi a ocelí pro elektrotechnický průmysl (dynamoocel a trafoocel) na 

bramovém ZPO. Seznam jakosti ocelí odlévaných na ZPO 2 je uveden v příloze 4. [27] 
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3.2.1. Provoz ZPO 2  

 Jedná se o provoz, který spadá pod závod Ocelárna a je součástí Minihuti. Jeho hlavní 

úkol spočívá v mimopecním zpracování tekuté oceli na pánvové peci na požadovanou jakost 

a následném plynulém odlití této oceli – zařízení plynulého odlévání. Produktem ZPO 2 jsou 

bramy různých rozměrů a délek pro ploché výrobky, a proto je toto ZPO nazýváno taky jako 

bramové kontilití. Jde o technologický proces spojený s procesem tuhnutí taveniny, při kterém 

tekutá ocel s požadovaným chemickým složením, čistotou oceli a s předepsanou teplotou se 

z licí pánve odlévá přes mezipánev a následně do předlitků licího stroje, obrázek 9.  

 

                     

                    Obr. 9 ZPO 2 – lití oceli z licí pánve do mezipánve [v.z.] 

 

 Horké bramy jsou ihned po odlití odebírány válcovnou P1500, která je následně 

zpracovává tvářením na finální výrobky válcováním za tepla, čímž dochází k úsporám na 

energiích. Je zde vyráběn i velice náročný sortiment, jako kortény, trafooceli a dynamooceli, 

který zvládá jen několik oceláren na světě.  

 Samotné zařízení plynulého odlévání je rozděleno na několik částí, ale tvořící jeden 

celek. Jedná se o pánvovou pec, otočný licí stojan, licí stroj, licí plošina, výběhovou oblast, 

sklad bram a mezipánvové hospodářství. A právě dvou úseků tohoto celku se týká tato 

diplomová práce, a to mezipánvového hospodářství a licí plošiny, kde bude popisována 

implementace metody 5S.  
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4. IMPLEMENTACE METODY 5S NA VYBRANÉM 

PRACOVIŠTI 

 Tato praktická část bude věnována zavedení metody 5S na vybraném provoze 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Po předchozím představím ocelářské firmy 

a samotného provozu, kde bude metoda implementována, bude obsahem této kapitoly popis 

přípravy, samotné zavádění metody 5S, identifikace problémů, vizuální zobrazení pracoviště 

před a po implementaci a ohlasy zaměstnanců, jak pohlížejí na probíhající změny. 

4.1. Zavedení metody 5S v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 Principy Štíhlé výroby a Kaizen jsou v posledních letech zaváděny v řadě 

průmyslových podniků v České republice. I společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. se rozhodla 

jít tímto směrem a před začátkem projektu neustálého zlepšování stanovil management 

dlouhodobé cíle, které měly být v rámci rozvoje projektu naplněny. Vytýčené cíle obsahovaly 

tyto body: snížit náklady výroby, zvýšit konkurenceschopnost, snížit objem nedokončené 

výroby, zkrátit výrobní časy, eliminovat nejakostní produkci, působit pozitivně na 

zaměstnance a další. Jedním z prvních kroků při zavádění těchto principů byla implementace 

pěti kroků dobrého hospodaření – metoda 5S. 

 Zavádění této metody ve společnosti je úkolem oddělení Bezpečnosti a zdraví, které do 

tohoto projektu vytipovalo 7 pilotních pracovišť z různých závodů. V období tvorby akčního 

plánu 5S vzniklo oddělení Kontinuálního zlepšování – CI, které převzalo zodpovědnost za 

implementaci metody 5S ve společnosti a začalo školit své zaměstnance pro roli konzultantů 

k této implementaci. Takže podpora ze strany oddělení CI pro tuto metodu na všech závodech 

je zabezpečována nejen finančními, ale i lidskými zdroji. 

 Po vyhodnocení implementace na pilotních pracovištích se vedení společnosti rozhodlo 

o zavedení metody 5S na dalších dvaceti výrobních úseků. Do tohoto výběru bylo navrženo 

i pracoviště ZPO2, u kterého bude v následující části této diplomové práce popisována 

implementace této metody. 

4.2. Implementace 5S na pracovišti ZPO2 

  Impulsem k zavedení této metody na ZPO2 nebylo jen naplnění cílů dlouhodobé 

strategie společnosti, ale také dlouhodobě neutěšený stav pořádku na některých úsecích 

provozu, špatný stav dokumentace a nezodpovědnost některých zaměstnanců k dodržování 

bezpečnostních předpisů a vykonávání předepsaných úkonů. 
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  U zvolené metody, která bude popisována, jsem byl přítomen po celou dobu zavádění, 

protože na tomto provoze již pracuji 16 let ve funkci předáka směny. Měl jsem tedy možnost 

pozorovat změny od počátku, setkávat se jak kladnými, tak i zápornými reakcemi na 

probíhající implementaci a hlavně zhodnotit výsledek celého projektu očima pracovníka, 

který se podílel na této změně ne jako člen týmu 5S, ale jako řadový zaměstnanec. 

4.2.1. Přípravná fáze 

  Po prohlídce pracoviště ZPO2 a dohodě mezi pracovníkem CI oddělení, který byl 

přidělen jako konzultant a koordinátor k implementaci, a vedením závodu Ocelárna, byly 

vybrány dva provozní úseky z pěti, kde bude nejdříve zavedena tato metoda. Byla vybrána licí 

plošina a mezipánvové hospodářství. Následně byl ustanoven tým, který měl dohlížet na 

správný průběh metody, na důkladné informování zaměstnanců a řádně vyplněnou 

dokumentaci. Tým se skládal z pracovníka CI, vedoucího provozu, technologa a mistra 

daného pracoviště.  

Tab. 5 Harmonogram implementace metody 5S na ZPO 2 [v.z.] 

 „S“ NÁZEV ČINNOSTI DOBA TRVÁNÍ 

1. Třídění Vytřídění a odstranění všech nepotřebných věcí 
1. fáze  

–  

8 týdnů 

2. Uspořádání 

Urovnání věcí po prvním kroku, určení míst a 

ploch pro materiál, nástroje, pomůcky a 

pracovní prostředky 

2. fáze  
–  

3 týdny 

3. Úklid Uklizení a vyčištění pracoviště 
3. fáze  

–  

9 týdnů 

4. Standardizace 

Nastavení standardů – co a jak má být popsáno, 

určení způsobu značení ploch. Zpracování 

dokumentace se standardy a příprava podkladů 

pro zaměstnance. 

4. fáze  
–  

4 týdny 

5. Udržování 

Dodržování nastavených standardů, pořádků, 

uspořádání a čistoty – vizualizace, nástěnky, 

manuály, školení, hodnocení 

5. fáze  
–  

ihned po 4. fázi  

a trvale 

   

  Tento tým byl řádně proškolen koordinátorem celé akce a všichni byli obeznámeni se 

základními principy metody 5S, především s jejími výhodami. Následovala prohlídka 
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pracovišť, byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu a provedena analýza současného 

stavu. Na těchto podkladech byl týmem sestaven časový harmonogram jednotlivých kroků 

implementace, jak je to uvedeno v tabulce 5, stanoveny cíle programu, navržen plán auditů 

a workshopů, projednána stálá materiálová a finanční podpora, navrženy prvotní změny 

k možnému zlepšení a vypracována dokumentace, která bude sloužit k realizaci, kontrole 

a vysvětlení změn. Takto připravený tým mohl začít se zaváděním metody. Vzhledem k tomu, 

že jde o pracoviště se čtyřsměnným provozem, byl předpoklad, že se na změnách může 

pracovat nepřetržitě, ale s vědomím, že tyto změny nesmí ohrozit plánovanou výrobu. 

4.2.2. Třídění 

  V prvním kroku byly z provozu odstraněny všechny věci, které byly posouzeny jako 

nepoužívané, nepotřebné a zbytečně zabírající místo. Většinou se jednalo o velké množství 

nářadí a různých pracovních pomůcek, u kterých nemusela být použita metoda červených 

štítků, protože o těchto předmětech bylo rozhodnuto zpravidla okamžitě po konzultaci 

s odpovědným pracovníkem na daném úseku. U věcí, u kterých si tým nebyl jist, zda jsou 

potřebné, byly naopak použity červené visačky (obrázek 10) a po dohodě bylo rozhodnuto, že 

budou věci postupně odstraněny, pokud nebudou použité po dobu 45 dní.  

 

                           

                                   Obr. 10 Červený štítek v AMO [v.z.] 
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  Zejména v první fázi této operace narážela snaha týmu na odpor zaměstnanců, kteří 

nebyli dostatečně informování. Hlavní problém nastal při odstraňování nástrojů, pomůcek 

a nářadí, které používají jen na své směně. Jelikož se jedná o čtyřsměnný provoz, musel 

sestavený tým přesvědčit zaměstnance, že se budou používat na provoze pouze jedny 

společné pomůcky, nářadí a nástroje. Díky tomuto kroku se podařilo nashromáždit velké 

množství nepotřebných věcí, které byly roztříděny do těchto skupin: 

 předměty k vyřazení z evidence určené k likvidaci, 

 předměty určené jako náhradní nebo k demontáži na náhradní díly, 

 předměty určené k přemístění na jiný úsek, k jejich využití. 

  Další fázi třídění bylo zmapování dodávek licího prášku na licí plošinu, potřebný 

k odlívání ocelí. Byl zde výskyt velkého množství palet s tímto materiálem a neustále se 

dodával (navážel), aniž by byl spotřebován. Docházelo k znehodnocení prášku, protože po 

čase vlhnul a tím nesplňoval daná kritéria. Bylo rozhodnuto o zastavení veškerých dodávek 

z centrálního skladu a zavedla se metoda „dvou palet jednoho druhu licího prášku“ na licí 

plošině, což ve výsledku znamenalo, že další licí prášek bude přivezen až poté, co bude na 

plošině spotřebována první paleta a druhá vystačí do nové dodávky, tj. pokrytí výroby 

minimálně na 24 hodin. Licí prášek na speciální oceli, které se odlívají zcela výjimečně a jeho 

spotřeba je zanedbatelná, bude uchováván v podobě jedné palety a její dodávku bude řídit 

a hlídat hlavní keramik provozu přes systém ALPHA (řídicí systém závodu 13) ve spolupráci 

s centrálním skladem (obrázek 11). Tímto krokem bylo zavedeno zásobování Just in time. 

 

PŘED                                                         PO 

                                                          

   

  

 

                   

 

 

                                      

 

Obr. 11 Vytřídění a uložení licího prášku [v.z.] 
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PŘED        PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Vytřídění a uložení žárovzdorné keramiky [v.z.] 

  Podobným způsobem bylo rozhodnuto o zásobování žárovzdorné keramiky, nerezových 

drátů a ocelových chladítek na licí plošinu a mezipánvové hospodářství (obrázky 12 a 13), 

které jsou denně používány k odlívání oceli. Přínosem aplikace prvního pilíře bylo uvolnění 

pracovního prostoru na plošinách provozu, zamezení plýtvání a finanční úspora. Hned v první 

fázi implementace se ukázalo, jak velkou chybou byla nízká informovanost zaměstnanců, jenž 

vedení procesu zcela podcenilo. Na zlepšení komunikace se začalo postupně pracovat, aby 

nedocházelo k neochotě ze strany pracovníků provozu provádět naplánované změny. 

 

PŘED                                                       PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Vytřídění a uložení podložek k mezipánvím [v.z.] 
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4.2.3. Uspořádání 

  V navazující fázi bylo třeba uspořádat všechny věci, které jsou pravidelně používané 

a potřebné pro chod pracoviště, které na provozu zůstaly po prvním kroku. Všechny položky 

byly rozčleněny do jednotlivých kategorií a byl stanoven jejich maximální počet. Místa pro 

palety, bedny a skříně byly označeny barevně a jejich množství bylo omezeno dle 

plánovaného materiálového toku, aby již nedocházelo k situacím, kdy byla práce na provoze 

negativně ovlivněna velkým množstvím různě rozestavěných palet. Části licí plošiny 

a pracoviště mezipánvového hospodářství byly barevně rozčleněny podle jejich využitelnosti 

a uspořádání veškerého materiálu, pomůcek a nástrojů. Barevnost lemování se řídilo podle 

normy ISO 3864 a značení je upřesněno na obrázku 14. 

 

Obr. 14 Barevné značení ploch [v.z.]                         

                         

 Byly navrženy skladové místa na pracovištích tak, aby byly co možno nejblíže 

k pracovním úkonům zaměstnanců a splňovaly podmínky přehlednosti a dostupnosti. 

Vyrobeno bylo několik speciálních stojanů pro chladítka (obrázek 15), nerezové dráty, 

záslepky a další materiál, který se používal každý den a nebyl skladován na různých částech 
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pracoviště, kde bylo zrovna volné místo, jak tomu bylo doposud. Na veškerý takový materiál 

byl zaveden systém Just in time, kdy vyznačený bod minimálních zásob dával impuls k nové 

objednávce dalšího materiálu s dostatečným časovým předstihem. 

 

PŘED                                                         PO                     

                                                                              

                                                                              

Obr. 15 Uložení chladítek [v.z.] 

 

 Dále byly vytvořeny sběrné místa pro úklidové pomůcky, čistící prostředky, železný 

odpad, obalový materiál a palety. Uspořádání se netýkalo jenom věcí volně dostupných 

a viditelných na provoze, ale také pracovních skříní (obrázek 16 a 17), kde zaměstnanci měli 

své běžné nářadí, lopaty, metly, drobné a ochranné pomůcky a především rukavice, u kterých 

před zavedením metody 5S byla obrovská spotřeba. Do všech skříní z bezpečnostních důvodů 

bylo nainstalováno osvětlení. A pokud zde je připomenuta otázka bezpečnosti, tak se 
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nezapomnělo ani na zajištění přístupnosti k hasícím přístrojům na provoze a zabezpečení 

elektrických kabelů tak, aby nebyly vedeny po podlaze. Počet hasících přístrojů byl ujednocen 

a místa řádně vyznačena. 

 

PŘED                                                        PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Úklid pracovní skříně [v.z.] 

 

PŘED                                                        PO  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Úklid pracovního stolu [v.z.] 

 

 Pro společné nářadí byla vyrobena speciální závěsná tabule, kde každá položka má své 

místo a její absence je ihned rozpoznatelná zaměstnancem daného úseku (obrázek 18). 

Posledním bodem druhého kroku v implementaci metody 5S bylo popsání materiálu 

a úložných míst, aby každý věděl, co kam patří a kde je to skladováno. Pro identifikaci byly 

zvoleny žluté plechové tabulky s černými popisky, tak jak je to zobrazeno na obrázku 19. 



39 

 

                        

                         Obr. 18 Tabule na společné pracovní pomůcky [v.z.] 

 

 

      

Obr. 19 Popis materiálů a úložných míst [v.z.] 

 

 Uspořádání bylo provedeno v návaznosti na první pilíř a v souladu s požadavky na pilíř 

druhý, což znamená, že především předměty jsou uspořádány tak, aby je bylo snadné najít, 

použít a vrátit. Nastavení pořádku je rozhodnutím týkající se vhodným umístěním a mělo 

by být zaměřeno na ekonomiku pohybu. Je to důležité, protože to odstraňuje mnohé druhy 

plýtvání ve výrobě i v pracovních činnostech. Velice pozitivní je také změna pracoviště jako 

takového, protože přehledně uložené věci působí na zaměstnance kladně, který v prostředí, 

kterému se líbí, je spokojený a odvádí lépe svou práci a více se zapojuje do pracovního 

procesu. Ale i v tomto kroku docházelo ze stran zaměstnanců k nepochopení k některým 
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změnám. Především zaměstnanci nesouhlasili se způsobem rozmístění s některými materiály 

a pomůckami, což vedení týmu nereflektovalo a striktně se drželo plánu z workshopů. Opět 

to vneslo mezi zaměstnance pochybnosti, proč a pro koho je tato implementace přínosem. 

4.2.4. Úklid 

 Úklid a údržba byla vždy na provoze ZPO2 dodržována, ale současným hlavním cílem 

třetího kroku v této metodě bylo zaměření se na čistotu strojů, nástrojů, ploch a pomocných 

zařízení. Úkolem tedy bylo vytvořit čisté a bezpečné pracoviště, ve kterém je příjemné 

pracovat. Na vybraných pracovištích byl proveden „velký úklid“ a veškeré prostory, zařízení, 

nástroje a pomůcky byly vyčištěny (obrázek 20). Řada zařízení, stojanů, zábradlí, konstrukcí 

a skříní byla opatřena novým nátěrem (obrázek 21 a 22).  

 Následný krok úklidu spočíval v udržování uspořádaného pracoviště, aby se nestalo, že 

zavedení třetího „S“ z metody byla do značné míry jen jednorázová akce a spousta míst 

a prostředků na pracovišti byla vyčištěna bez následného udržování. 

 V nastavení třetího pilíře na provoze ZPO2 jsou patrné nedostatky. V oblastech úklidu 

byly následně udržovány pouze hlavní plochy a zařízení, a méně často používané prostory 

a prostředky jsou opomíjeny. I když byla vedením týmu stanovena metoda úklidu, která 

definuje, co má být na každém úseku uklizeno, jak často a jakých prostředků je k tomu 

potřeba, tak s touto dokumentací byli zaměstnanci obeznámeni zcela výjimečně. Zaměstnanci 

proto provádějí udržování pořádku tak, jak na něj byli zvyklí nebo podle příkazu nadřízeného.  

 

PŘED                                                     PO 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Úklid části licí plošiny [v.z.] 
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Obr. 21 Nové nátěry na konstrukci mezipánvového hospodářství [v.z.] 

 

   

 Obr. 22 Nové nátěry stojanu a místa pro uložení hasicích přístrojů [v.z.] 
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4.2.5. Standardizace 

 Čtvrtým pilířem u metody 5S je standardizace, která je důsledkem správného zachování 

prvních třech pilířů – třídění, uspořádání a úklidu a jeho udržování. Standardy se tvořily ihned 

po zavedení prvních třech kroků na pracovišti a cílem bylo zabránit překážkám v prvních 

třech pilířích, z jejich zavedení učinit denní zvyk a zajistit, že všechny nastavené změny 

budou udržovány v plně zavedeném rozsahu. Standardy byly vytvořeny vedením realizačního 

týmu pro implementaci metody 5S. 

 Tak jako v celé společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. se zavedly dva typizované 

standardy, tak i na provoze ZPO2 byly k danému účelu použity. Vizuální standard je prvním 

standardem, který slouží k lepší orientaci na pracovišti, stanoví přesná pravidla, na kterých 

místech mají být věci uloženy a je shrnutím a zobecněním zavedených kroků zejména 

z druhého pilíře – uspořádání (obrázek 23). Úklidový standard je druhým standardem, který 

byl na ZPO2 zaveden, a ten jasně definuje věc nebo místa pro úklid, úkoly, pracovní postup, 

zodpovědnost, časovou náročnost a frekvenci úklidu (obrázek 24). Oba tyto standardy byly 

pro lepší pochopení ze stran zaměstnanců doplněny o obrázky, které byly vyvěšeny na 

pracovištích, aby bylo zřejmé, jak má vše vypadat, a aby zaměstnanci nezapomněli, co je 

jejich povinností a plnily řádně úkoly úklidu.  

 

 

Obr. 23 Vizuální standard mezipánvového hospodářství [v.z.] 
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Č. Kdo?
Trvání: 

(min.)

S D T M

1 Odlévači 40 x

2 Odlévači 10 x

3 Odlévač - operátor 15 x

4 Odlévač - operátor 15 x

5 Odlévač - operátor 15 x
Urovnání technologického 

materiálu
Odstranění prachu a nečistot Jeřáb + eurozvedák

Odvoz technologického 

odpadu
Odvoz technologického odpadu Jeřáb + eurozvedák

Výměna součástí licího 

stroje
Výměna mezipánví Jeřáb + přípravek pro převoz Mp

Čistící plán

Podlaha licí plošiny Odstranění prachu a nečistoto Silniční metla, lopata

Očista technologie Mokrou cestou Hadice s vodou                      

Věc/místo Co dělat? Jak? Frekvence 

003 Vytvořil: Krajčo Revidoval: Schválil: Marek, Kosák

Místo: Licí plošina Čistící standard

Zóna: A 20.5.2011 Datum revize: Datum schválení: 25.5.2011

Stand. Č.:

Dodržuj 
bezpečnostní pokyny

Použij OOPP

Pozor na 
nebezpečí

1,3,4
1,3,4

5

5

2

1, 3, 5 4

 
Obr. 24 Úklidový standard licí plošiny [v.z.] 

 Na chodbách řídícího centra ZPO2 byly zřízeny nástěnky, které obsahovaly informace 

o implementaci metody 5S na provoze, fotografie stavu před a po zavedení, výsledky kontrol, 

včetně grafických nástrojů a plány nápravných opatření po zjištění nedostatků. Každý 

zaměstnanec se mohl tedy přesvědčit, jak je metoda nastavena, jak funguje, jakých výsledků 

je dosahováno, a na které věci a činnosti je třeba se zaměřit pro zlepšení stavu. 

4.2.6. Udržování 

 Hlavní smyslem posledního pilíře 5S bylo zajistit, aby nastavené standardy pro pořádek 

a čistotu zůstaly dlouhodobě dodržovány. Jde o spojení všech kroků do jednoho souboru 

v rámci zachování metody 5S jako celku. Vedení týmu chtělo docílit, aby dodržování 

standardizace se stalo samozřejmostí. Po ukončení čtvrtého pilíře byly zavedeny audity 5S, 

neboli kontroly čistoty, pořádku a dodržování zavedené metody. Audity neměly sloužit jen 

ke kontrole stavu pracoviště, ale také by měly být nástrojem, jak daný stav zlepšovat. 

 Byl sestaven auditový formulář (obrázek 25), ve kterém je objektivně hodnocen aktuální 

stav na pracovišti, pomocí předem definovaných kontrolních otázek. Je rozdělen podle 

jednotlivých pilířů a má pět úrovní, kdy nejvyšší pátá znamená dosažení nejlepšího výsledku. 

Nedostatky jsou poznačeny do formuláře, kde zároveň je určen termín na odstranění těchto 

závad a k vyřešení vzniklých problémů a stanovena ke každému úkolu zodpovědnost. 
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Obr. 25 Auditový formulář [v.z.] 

 

Obr. 26 Grafické znázornění auditu [v.z.] 
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  První audit byl vyhodnocen jen na 40 %, ale přesto bylo vedení týmu s tímto 

výsledkem spokojeno, vzhledem k množství odvedené práce a specifickému prostředí, 

kterými jsou vybraná pracoviště, protože provoz ZPO2 je řazen do těžkého průmyslu. Vedení 

týmu si dalo za cíl neustálé zlepšování a udržování stavu, které by mělo dosáhnout hodnoty 

minimálně 80 %. Postupně byly odhalovány a napravovány další nedostatky a přibližně do 

čtyř měsíců od zavedení metody 5S, bylo dosaženo stanovené hranice. Tomuto výsledku 

přispěly pravidelné audity, které probíhaly dva krát za měsíc. Veškeré výsledky auditů se 

znázorňovaly i graficky, kde je možné identifikovat největší prostor ke zlepšení (obrázek 26). 

 Jelikož ve společnosti AMO bylo průběžně do projektu metody 5S začleněno již přes 60 

pracovišť, došlo od roku 2013 ve společnosti ke sjednocení podmínek auditů pro všechny 

závody a veškeré výsledky auditů se umísťují na intranetu společnosti, kde každé pracoviště 

má vlastní excelovský soubor. Tyto informace jsou pak přístupné všem a může do nich 

nahlédnout kdokoliv. K významným změnám v metodice auditů došlo v časových intervalech 

kontrolní činnosti. Do hodnoty výsledků 0 až 79 % se provádí audit co dva týdny, a až po 

dosažení hodnoty 80 % je doporučeno audit provádět jednou za měsíc. Je zde předpoklad, že 

některé oblasti není třeba prověřovat tak důkladně, protože se u nich dlouhodobě dosahuje 

skvělých výsledků. Další novinkou je tzv. křížový audit, což je kontrola pracoviště 

zaměstnancem CI oddělení jiného závodu. Tento audit by měl být prováděn jednou za tři 

měsíce a auditor by měl být schopen nezávisle posoudit úroveň metody 5S na pracovišti, které 

nezná a odhalit případné nedostatky, které jsou vlastními zaměstnanci a vedením přehlíženy. 

Výsledky auditu jsou standardně zaevidovány do formulářů a na intranet. 

4.2.7. Dotazník 

 Pro dotazníkovou metodu bylo rozhodnuto, aby se zjistilo, jak na příchozí změny 

pohlížejí zaměstnanci daného provozu a zda dokážou tuto metodu přijmout jako součást 

svého pracovního života a jak hodnotí samotný průběh celé implementace. Bylo osloveno 

všech 58 zaměstnanců (všichni muži) provozu ZPO2, kde z toho byli 4 mistři. Návratnost 

dotazníků byla 91% a sběr dat probíhal po stanovené době od zavedení 5S na provoze ZPO2. 

Zaměstnancům bylo položeno 12 jednoduchých otázek, na které se odpovídalo buď ANO 

nebo NE a výsledky byly převedeny a upraveny do tabulky 6. 

 Z dotazníků je zcela jasné, že před započetím implementace metody 5S na vybraná 

pracoviště provozu ZPO2, drtivá většina zaměstnanců o této metodě neslyšela, nebyla s ní 

vůbec před započetím akce seznámena a netušila, co od těchto změn mají očekávat. 
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Tato neinformovanost vedení se projevovala v nepochopení zaměstnanců, proč mají změny 

vykonávat, když doposud byli zcela se vším na provoze spokojeni, a tím se celá akce 

prodlužovala a zpomalovala. Výhodou pro vedení týmu bylo, že dokázali nakonec většinu 

zaměstnanců do této změny zapojit a pomalu nacházet společnou „řeč“ k zdárnému konci, 

i když se striktně drželi naplánovaných změn z workshopů a málokdy dokázali vyslechnout 

návrh samotných zaměstnanců, kteří čerpali své myšlenky z praxe.  

 Po zavedení prvních třech pilířů – třídění, uspořádání a úklid, byli zaměstnanci 

s „novým“ pracovištěm spokojeni, ale nebyla jim dostatečně vysvětlena metodika udržování 

změn, a někteří by přivítali tištěné podklady k metodě 5S, popřípadě účast na workshopech či 

školeních. Po stanovené době od zavedení této metody zaměstnanci uvedli v dotazníku, že 

většina z nich udržuje nepravidelně nastavené změny, přestože metoda byla a je pro ně 

přínosem a doporučili by tuto metodu postupně zavádět na ostatní pracoviště a neradi by se 

vraceli ke „starému“ systému. Je možno se domnívat, že zde selhávají vedoucí pracovníci, 

kteří po prvním půlročním nadšení ze zavedení změn, v současné době nedůsledně provádějí 

audity pracovišť. Dotazník byl anonymní a v tabulce 6 jsou uvedeny otázky a procentní 

přepočet kladných a záporných odpovědí, kde základ, tedy 100 %, tvoří 53 zúčastněných 

zaměstnanců. 

Tab. 6 Výsledky dotazníku [v.z.] 

ČÍSLO OTÁZKA ANO NE 

1. Slyšeli jste o metodě 5S před implementací? 2% 98% 

2. 
Zúčastnili jste se nějaké osvěty (školení, workshop, pohovor) před 

implementací? 
8% 92% 

3. Věděli jste, co a proč je obsahem změny? 8% 92% 

4. 
Byli jste spokojeni s pořádkem a čistotou na vašem pracovišti před 

implementací? 
85% 15% 

5. Účastnili jste se změny na vašem provoze? 96% 4% 

6. Byly vyslyšeny vaše návrhy během implementace? 19% 81% 

7. 
Jste spokojeni s pořádkem a čistotou na vašem pracovišti po 

implementaci? 
94% 6% 

8. 
Myslíte si, že jste byli dostatečně poučeni o udržování vašeho 

pracoviště? 
23% 77% 

9. 
Uvítali byste tištěné podklady nebo školení k této metodě po 

implementaci? 
56% 44% 

10. Udržujete pravidelně stav pracoviště po změně? 47% 53% 

11. Jsou nastavené změny pro vás přínosem? 90% 10% 

12. Doporučili byste tuto metodu na jiné pracoviště? 90% 10% 
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5. ZHODNOCENÍ IMPLEMENTACE 5S NA PROVOZE ZPO2 

  Po komplexním popisu zavedení metody 5S na vybraném pracovišti bude 

v nadcházející kapitole provedeno zhodnocení celého procesu, především jakých 

bezpečnostních a ekonomických přínosů bylo touto metodou dosaženo. 

  Zahájení konceptu implementace metody 5S na vybraných pracovištích provozu ZPO2 

nebylo správně nastaveno. V rámci přípravné fáze neproběhlo školení všech zaměstnanců, 

kteří se měli této akce účastnit, ale obeznámeni s touto metodou byli jen členové týmu, kteří 

na prováděné změny měli dohlížet. Z tohoto důvodu panovaly obavy u řadových zaměstnanců 

z prováděných změn a prvotní komunikace mezi vedením a pracovníky byla velmi špatná, což 

zapříčinilo pomalý rozjezd této implementace. I když se vyskytly v průběhu zavádění 5S 

některé překážky, byl po šesti měsících práce splněn plánovaný termín zavedení a nastavení 

této metody. S odstupem času byla tato implementace metody 5S na daném pracovišti 

zhodnocena z pohledu bezpečnostního a ekonomického, zda její nastavení, udržování 

a především dodržování standardů přineslo očekávané výhody.  

5.1. Bezpečnostní přínosy 

  Díky implementaci metody 5S se výrazně zvýšila bezpečnost na pracovištích. 

Ze statistik je patrné, že se podařilo snížit úrazovost na provoze ZPO2 oproti předešlým 

obdobím, a to především v drobném poranění, jak ukazuje tabulka 7. Po roce 2011 díky 

ekonomické krizi dochází pravidelně na provoze ZPO2 k redukci zaměstnanců, což vede 

k zaškolování a zaučování zbylých zaměstnanců na jiných pozicích, aby byla dosažena jejich 

flexibilita. Zavedená metoda 5S, především jednotné značení přístupových cest, úložných 

prostorů a materiálů, čisté prostředí, udržované stroje a nastavené standardy, má obrovský 

pozitivní vliv na bezpečnost hlavně u zaměstnanců, kteří se musejí sžívat s novými profesemi.  

Tab. 7 Statistika úrazů na ZPO2 [v.z.] 

ROK 

ÚRAZY NA ZPO2 

Absenční 
Neabsenční 

ošetření lékařem omezená práce drobná poranění 

2009 1 3 2 9 

2010 0 2 1 6 

2011 0 1 2 8 

2012 0 1 1 4 

2013 0 0 1 2 
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5.2. Ekonomické přínosy 

  Využití metody 5S přineslo viditelné zlepšení v oblasti využití pracovních ploch díky 

odstranění nepotřebných věcí, a to především v přehlednosti uloženého materiálu, lepším 

pohybu po pracovních plošinách a možnosti získání místa pro materiál, který je potřeba 

ke každodenní pracovní činnosti a doposud byl uložen mimo dosah zaměstnanců. Vytříděním 

nepotřebných věcí a následným urovnáním věcí zbylých došlo ke snížení potřeby pracovního 

místa o 24 %. V přehledném prostředí je hned patrné, kdy je potřeba objednat určitý materiál. 

Veškeré úložné plochy, pracovní nářadí, pomůcky, materiál, ale i vnitřní prostory skříní, byly 

opatřeny cedulemi, seznamy a popisky, což vedlo k rychlejší identifikaci potřebných věcí. 

  Další přínos je ve snížení poruchovosti licího stroje, a tím zvýšení roční výroby. Díky 

pravidelné údržbě se strojní poruchovost tohoto zařízení ve sledovaném ročním období snížila 

oproti předcházejícímu období z 1,81 % na 1,28 %. Při průměrném měsíčním výkonu licího 

stroje na ZPO2 44 808 tun odlité oceli, činí úspora 245 tun oceli za měsíc, neboli v ročním 

období po zavedení 5S může být odlito o 2 940 tun ocelí více, než předcházející rok. 

  Metoda 5S má zásadní vliv na úsporu času spojenou s vyhledáváním jednotlivých 

nástrojů a pomůcek, snadnější manipulací s matriálem, který je v blízkosti pracovních činností 

a rychlejší orientací na pracovišti, čímž se zvýšila produktivita práce odbouráním zbytečných 

úkonů. Zkrácením časů u vybraných operací na licí plošině a mezipánvovém hospodářství činí 

celkově získaná kapacita 83 minut na směnu. Přehled operací a časových úspor jsou uvedeny 

v tabulce 8. 

 

Tab. 8 Časová úspora vybraných operací po implementaci 5S na ZPO2 [v.z.] 

Pracovní operace 
Četnost za  

směnu (průměr) 

Časová úspora 

(min) 

Celkem za 

operaci (min) 

Příprava chladítek do zátkové tyče 1,5 x  6 9 

Přeměřování krystalizátoru 3 x  4 12 

Kontrola patních válečků  3 x  2 6 

Zbrojení mezipánvového vozu  1,5 x 4 6 

Výměna ponorné výlevky při lití 1 x 5 5 

Sypání – příprava licího prášku 2 x 5 10 

Zbrojení mezipánve 1 x 5 5 

Navážka materiálu 1 x 15 15 

Úklid pracoviště 1 x 15 15 

Celková úspora za směnu 83 
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  Dalším přínosem implementace metody 5S mělo vliv na zmapování dodávek licího 

prášku na licí plošinu, potřebný k odlívání ocelí. Úspěšným zavedením systému „dvou palet 

jednoho druhu licího prášku“ na plošině se zavedl systém „Just in Time“, čímž se uspořilo 6 t 

tohoto materiálu oproti minulému období. Snížily se zásoby materiálu až o 35 %, nedošlo 

k žádnému znehodnocení licího prášku a dodávky z centrálního skladu byly bezproblémové. 

Při průměrné ceně 18 500,- Kč za tunu licího prášku došlo k úspoře 111 000,- Kč za rok.  

  Mezi neočekávanou výhodu této metody se řadí úspora pracovních rukavic. Nikdo ani 

nepomyslel, že na tak základní používané ochraně při práci se dá snížit spotřeba. Díky 

pořádku a rozmístění pomůcek a nářadí v pracovních skříních zaměstnanců se vyčlenily 

přihrádky, a každému zaměstnanci byla přidělena jedna s popisem jeho jména. Rukavice se již 

nezaměňovaly, neztrácely se a nepohazovaly se po pracovištích. Po ukončení směny vždy 

zaměstnanec rukavice uložil na přidělené místo a věděl, že je tam na druhý den najde. 

K výměně rukavic docházelo tedy pouze po nadměrném opotřebování, již ne při ztrátě. 

Ze statistik skladu osobních ochranných pracovních pomůcek závodu Ocelárna bylo zjištěno, 

že spotřeba na ZPO2 ve sledovaných obdobích se snížila z 3 456 ks na 2 304 ks, což při ceně 

jednoho páru rukavic 64,- Kč činila celková roční úspora ve výši 73 728,- Kč. 

  Posledním hlavním ekonomickým přínosem došlo při redukci 4 sad pomocného nářadí 

na výměnu ponorné výlevky při lití a přípravy na start, na jednu společnou sadu pro všechny 

čtyři směny. Jedna sada nářadí byla uschována jako rezervní a zbylé dvě použity na náhradní 

díly pro zbývající kontilití na závodě Ocelárna, a to na ZPO1 a ZPO3. Cena jedné sady 

pomocného nářadí činí 40 660,- Kč a jeho komponenty jsou uvedeny společně s cenami 

v tabulce 9. 

Tab. 9 Kompletní sada pomocného nářadí na licí plošině [v.z.] 

KOMPONENT CENA (Kč) 

Měřidlo na nastavování konicity krystalizátoru 17 660 

Měřidlo na výšku hladiny v krystalizátoru 1 740 

Měřidlo pro zjištění návaznosti mezi krystalizátorem a ohýbačem 8 320 

Závěsné rameno s jezdcem pro výměnu ponorné výlevky 3 480 

Kleště pro uchycení ponorné výlevky na výměnu 6 510 

Přípravek pro vytažení záslepky v interstopu mezipánve 1 270 

Kleště pro vytažení zbytků ponorné výlevky z krystalizátoru 890 

Přípravek pro zkoušení funkce patních válečků v krystalizátoru 350 

Pěchovadlo k utěsnění papírové šňůry pro zátkovou tyč 440 

Celkem 40 660 
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6. NÁVRH DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO 

STAVU 

 V této kapitole je navrženo několik doporučení, jež jsou výsledkem této diplomové 

práce, která se zabývala implementací metody 5S na vybraném pracovišti provozu společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., pro zlepšení současného stavu. 

 První doporučení – navrhuji provést detailní seznámení s metodou 5S u všech 

zaměstnanců vybraného provozu formou školení, workshopů a pohovorů, což nebylo 

v přípravné fázi této implementace provedeno a docházelo, a u některých zaměstnanců stále 

přetrvává, k nepochopení tohoto konceptu. Je tedy potřeba správným způsobem pracovníky 

na změnu připravit. Vysvětlit jim, proč se dělají taková opatření, za jakým účelem, jakým 

způsobem bude implementace probíhat a jaký to bude mít přínos pro ně samotné, tak i pro 

celou organizaci. Pokud je princip 5S dobře vysvětlen a lidé kvalitně proškoleni tak, aby 

celou metodu vzali za svou, pak se 5S stává metodou nebo základním pilířem pro všechny 

ostatní změny v podniku. Pak se lidé cítí a pracují lépe, učí se odpovědnosti, pořádku a více 

dodržují požadovanou celkovou disciplínu. Je důležité nechat více zapojovat lidi samotné 

a přijímat jejich vlastní nápady, náměty a návrhy na zlepšení současného stavu. 

 Druhé doporučení – navrhuji ke stanovení metod úklidu zavést kontrolní seznamy pro 

udržování pořádku, protože po stanovené době od zavedení této metody zaměstnanci uvedli 

v dotazníku, že většina z nich udržuje nepravidelně nastavené změny, přestože metoda byla 

a je pro ně přínosem. Je zde předpoklad, že u zaměstnanců se již po delším čase neprojevuje 

prvotní nadšení a elán udržovat nastavené úklidové standardy. Pravděpodobně díky 

benevolenci vedení, které provádí kontrolu nedůsledně, a také z důvodu doposud 

nedostatečného poučení některých zaměstnanců o udržování pracoviště, by mohlo dojít 

ke zhoršení současného stavu. Kontrolní seznam by obsahoval bod po bodu činnosti, kterými 

se pracovník řídí při úklidu a údržbě a využití těchto seznamů by mohlo zajistit, aby žádná 

oblast nebyla pracovníkem opomenuta. Zároveň by jasně definovala, kdo je za co 

zodpovědný. 

 Třetí doporučení – navazuje na doporučení druhé, a tím je důslednější kontrola 

v podobě neohlášených auditů. Navrhuji, aby byly prováděny především neohlášené kontroly, 

které by pravdivěji posoudily úroveň zavedené metody 5S na pracovišti. Doposud šlo o audity 

hlášené, na které se pracovníci vždy připravili. Neočekávaný audit rozpozná a odhalí častěji 

případné nedostatky, které jsou vlastními zaměstnanci a nižším vedením přehlíženy. Pokud 

chce organizace, aby správně aplikované 5S bylo stále přínosem, zejména aby docházelo 
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k šetření nákladů, odstraňování plýtvání a přizpůsobení práce člověku tak, aby mu 

vyhovovalo, musí správně a dokonale nastavit objektivní kontrolní mechanismy. Důsledná 

kontrola a následné hodnocení je nutná činnost, aby zaměstnavatel mohl zjistit, v jakém stavu 

se zeštíhlování podniku nachází a jak je účinné a zda byla metoda 5S opravdu efektivně 

implementována a názorně a hmatatelně všemi zaměstnanci pochopena. 

 Čtvrté doporučení – navrhuji, aby společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. motivovala své 

zaměstnance k posílení vztahu k této nové metodě, k udržování a neustálému zlepšování 

současného stavu. Je důležité podporovat zlepšení plynoucí především z lokálních znalostí 

a zkušeností lidí, kteří díky detailní znalostí prostředí můžou odhalit nečekaná zlepšení, která 

budou pracovníkům z vedení společnosti neidentifikovatelná. Zaměstnancům to pak přináší 

seberealizaci, rozvoj svých schopností a vyšší uspokojení z práce. Bezesporu jednou 

z motivací by mělo být čisté a přehledné pracovní prostředí, ve kterém je radost pracovat. 

Ale finanční ohodnocení je tou nejlepší odměnou pro zaměstnance, kteří se pravidelně 

a zodpovědně podílejí na plnění vytýčených cílů své organizace. K motivaci by mohlo být 

využito navýšení prémiové složky, kterou pracovníci dostávají k základní mzdě a podkladem 

pro stanovení procenta plnění by rozhodovaly výsledky z auditů 5S a počet použitých 

zlepšení. 

 Páté doporučení – s ohledem na větší bezpečnost při pohybu na licí plošině 

a mezipánvovém hospodářství navrhuji světelnou signalizaci nebo výstražné cedule 

v rizikových úsecích. Jelikož se jedná o hutní provoz zpracovávající tekutou ocel, tak bez 

speciálních ochranných osobních pomůcek hrozí riziko úrazu osobám, které neznají 

problematiku provozu. A veškerý materiál, ale i prostory jako přechodové lávky, které díky 

sálavému teplu z provozování ZPO2 mají vyšší teplotu, by se měli označit cedulí „Pozor 

zvýšené teplo“ a „Horký materiál – nesahat“, aby nedošlo k poranění nezainteresovaných 

pracovníků.  Zejména pro nové agenturní zaměstnance a pracovníky externích firem by to 

bylo velkým přínosem. 

 Šesté doporučení – poslední doporučení se týká organizačního hlediska a to, aby 

implementace metody 5S přednostně pokračovala na provozu, kde se již na některém z jeho 

pracovišť podařilo tuto metodu zavést, a tím by se docílilo komplexnosti a jednotnosti celého 

provozu. Zároveň by se využili zkušenosti zaměstnanců, kteří již s touto metodou přišli do 

styku, protože lidský kapitál je při těchto změnách neocenitelný. Určitě by to bylo výhodné 

i pro provoz ZPO2, který se skládá ze sedmi pracovišť a na dvou úsecích – licí plošina 

a mezipánvové hospodářství – již metoda 5S byla úspěšně provedena. 
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7. ZÁVĚR 

 Pojmy „štíhlá výroba“ nebo „Kaizen“ neznamenají nic jiného, než zefektivnění práce 

a činnosti s ní související. A i když se s těmito iniciativami lze setkat spíše u větších firem, 

mohou z nich úspěšně profitovat i malé a střední firmy. Tato zefektivnění probíhají většinou 

aplikací různých metod a jejich uplatnění se nachází jak ve výrobě, tak ve službách nebo 

obchodech. A právě jednou z nejméně náročných a přitom velice účinných principů, jak 

dosáhnout větší efektivity při práci, je zavedení takzvané metody „5S“. 

 V dnešní době je výraz 5S ve většině firem velmi dobře znám, ale dovolím si tvrdit, že 

někdy není tento nástroj správně pochopen. Mnoho lidí se totiž domnívá, a to často včetně 

některých manažerů, že 5S znamená úklid. 5S však znamená mnohem více. Jde totiž o princip 

„dobrého hospodaření“ a tato metoda výrazným způsobem přispívá k redukci potenciálních 

zdrojů plýtvání. Je důležité si uvědomit, že cílem zavádění těchto metod není proměňovat lidi 

v roboty. Cílem je usnadnit jim práci a zvýšit tím i výkon celé firmy. Při zavádění je tak nutné 

dbát nejen na jednotlivá pravidla a postupy, ale zejména na jejich přizpůsobení právě 

zaměstnanců firmy a práci, kterou odvádějí. Základem úspěchu je načasování a způsob, jak 

bude implementace zaměstnancům prezentována, a především to, že do těchto změn musí být 

zainteresování všichni zaměstnanci včetně managementu, kterých se to týká. Pak je nová 

metoda přínosem nejen pro firmu jako celek, ale i pro zaměstnance samotné. 

 Cílem mé diplomové práce byl popis implementace metody 5S na vybraném pracovišti 

ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., identifikace hlavních problémů při tomto zavádění, 

vyhodnocení očekávaných zlepšení a zjištění, co daná metoda provozu přinesla a především 

jakou úsporu získala. Také bylo zjištěno, jak na příchozí změny pohlížejí zaměstnanci daného 

provozu a zda dokážou tuto metodu přijmout jako součást svého pracovního života.  

 V první části byla zpracována teoretická východiska k problematice metody 5S. 

Pozornost byla věnována procesu štíhlé výroby, filosofie neustálého zlepšování – Kaizen  

a podrobnějšímu popisu jednotlivých pěti pilířů metody 5S. Byl zmíněn přínos, význam 

a uvedení způsobu implementace 5S po jednotlivých krocích podle zavedené metodiky. 

 Druhá praktická část byla zaměřena na skutečnou implementaci 5S na pracovišti. 

Nejdříve byl stručně představen podnik, kde byla diplomová práce řešena a následně popsán 

celý postup zavedení této metody. Nebylo zapomenuto na vizualizaci v podobě fotografií, jak 

vypadalo pracoviště před a po provedených změnách a provedeno dotazníkové šetření 

u zaměstnanců, jak hodnotili celou implementaci. V závěru bylo zpracováno zhodnocení 

zavedené metody 5S a navrženo několik doporučení pro zlepšení současného stavu. 
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 V prvním kroku metody 5S byly odděleny často používané pracovní nástroje a materiál 

od zřídka používaných a podle četnosti uspořádány blízko k sobě. Nepotřebné věci byly 

z pracoviště odstraněny. Ve druhém kroku se vše zbylé uspořádalo na místa určená a došlo 

k označení, aby se vědělo, kam co patří. Třetím krokem byl všeobecný úklid a zajištění čistoty 

a údržby strojů. Čtvrtá úroveň vedla k vytvoření pravidel a zajištění jejich dodržování. 

A pátým krokem se metoda stala součástí firemní kultury bez násilné kontroly dodržování. 

Od počátku zavádění změn byla nastavena špatně komunikace mezi vedením a zaměstnanci, 

kteří se nedokázali orientovat, co se od nich požaduje a očekává.  

 Po stanovené době došlo k vyhodnocení získaných informací a dat, čímž bylo zjištěno, 

že metoda 5S byla pro provoz velmi prospěšná. Došlo ke zlepšení čistoty na pracovišti a jeho 

organizovanosti, což vede k menší úrazovosti na provoze. Snížili se náklady na zbytečné 

úkony, za nadbytečné pracovní nářadí a nedochází k plýtvání materiálů díky zavedené metodě 

Just in time. Dalším přínosem je snížení poruchovosti licího stroje, a tím zvýšení roční výroby 

a v neposlední řadě se snížila spotřeba osobních ochranných pracovních pomůcek. 

 Navržená doporučení jsou převážně zaměřena v lepší pokračování zavedené metody 

a nepolevení k přístupu ke změnám. Implementace a udržování 5S není nárazový úkol, ale 

spíše běh na dlouhou trať. První tři pilíře se dají sice zvládnout soustředěně během několika 

měsíců, ale pouze dodržováním, zvyknutím si a akceptací systému, která je nezbytně nutná 

k úspěchu, lze zaručit dlouhodobost vytvořených změn. A to může trvat několik let a souvisí 

to s celkovou firemní kulturou a jejím rozvojem. Všichni zaměstnanci musí být s metodou 5S 

obeznámeni, její filozofii pochopit a přijmout, aby měli zájem o zlepšování. Musí si všichni 

uvědomit nejen, jak se to má dělat, ale proč to tak dělat a být určitým způsobem motivování. 

 Jelikož lze implementaci na provoze ZPO2 celkově hodnotit velmi pozitivně, měla 

by být zavedena i na ostatní pracoviště s podporou poznatků a informací z předešlých 

implementací a zabránit tím zopakování chyb, ke kterým došlo na předchozích pracovištích. 

Je si třeba uvědomit, že výsledky nejsou viditelné hned první den, ale dostaví se až po delší 

době. Důležité je nejen metodu 5S implementovat, ale hlavně ji udržet, protože 5S nesmí být 

jen formálním projektem, ale musí se stát podstatou pracoviště, závodu a společnosti celkově. 

 Dnešní svět je světem změn, všechno je v pohybu, všechno se mění. Mění se i vnější 

a vnitřní prostředí podniků. Koncept změn nelze považovat za časově ohraničený projekt, ale 

spíše za proces, který ve společnosti probíhá kontinuálně. A pokud chce podnik uspět na trhu, 

dosáhnout svých podnikatelských cílů, musí nutně těmto změnám přizpůsobovat své strategie. 

Implementace moderních metod procesního řízení je v dnešní době nevyhnutelnou 

a nepostradatelnou nutností všech subjektů, které chtějí obstát ve tvrdém konkurenčním světě.  
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t tuna 

tab.  tabulka 
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USA United States of America 
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Příloha 1 – Stručná charakteristika závodů společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.   

Závod 10 – Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Na dvou 

koksárenských bateriích s pěchovaným provozem a velkoprostorové koksárenské baterii se 

sypaným provozem je roční kapacita asi 1,5 mil. tun koksu. V chemické části závodu jsou 

vyráběny chemické produkty (surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, 

koksárenský plyn, kapalná síra), které jsou expedovány na domácí i zahraniční trhy. 

Závod 12 – Vysoké pece disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Přibližně tři čtvrtiny produkce 

tekutého surového železa jsou spotřebovány závodem Ocelárna, případně závodem Strojírny 

a slévárny a zhruba pětina výroby je dodávána do akciové společnosti EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. Objemově nejmenší podíl produkce surového železa je zpevňován na licím stroji, 

a to v několika sortimentech dle požadavků interních i externích zákazníků na chemické 

složení těchto pevných, převážně slévárenských, surových želez. Mimo výrobu surového 

železa a aglomerátu, který je pouze pro vlastní spotřebu, jsou externím zákazníkům 

prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak struskové kamenivo v několika 

granulometrických sortách, používané zejména pro stavební účely, a také vysokopecní 

granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách. 

Závod 13 – Ocelárna je největším výrobcem oceli v ČR. Ocel se vyrábí kyslíkovým 

pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční kapacitou přes 3 mil. tun. Po odpichu se 

ocel dohotovuje na pánvových pecích pro dosažení požadovaných parametrů. Dále se tekutá 

ocel odlévá v sekvencích na třech zařízeních ZPO do sochorů, bram a bramek. 

Závod 14 – Válcovny je největším finálním výrobcem společnosti AMO a.s. Zpracovává 

převážně ocel, která se dopravuje ze závodu Ocelárna ve formě plynule litých předlitků. 

Vyrábí a dodává válcované výrobky pro tuzemský i zahraniční trh. Hotovní tratě reprezentují 

dvě profilové tratě (HCC a SJV), drátovou trať (KD) a pásovou trať P1500, které zajišťují 

široký sortiment profilů, drátů a za tepla válcovaných pásů ve svitcích. 

Závod 3 – Údržba představuje opravárenský a údržbářský komplex, zajišťující potřeby 

výrobních závodů při údržbě, opravách, modernizacích výrobního zařízení a investiční 

výstavbě. Dále zajišťuje inspekční kontroly a údržbu (strojní, elektro, hydrauliky 

a automatizovaných systémů řízení), tvorbu ročního plánu oprav, sledování nákladů na 

opravy, revize ocelových konstrukcí a diagnostická měření. Provádí údržbu vyzdívek 

(koksové baterie, pecí, pojízdné mísiče a ohřívací pece) a opravy hutních vozů. 



 

Závod 5 – Doprava, pro který je pracovním prostorem téměř 200 km kolejiště a více než 

50 km silnic v areálu společnosti. Pro zajištění dopravních potřeb akciové společnosti 

disponuje závod lokomotivami, železničními vozy, železniční infrastrukturou a silničními 

vozidly. Železničním a silničním systémem je každoročně přepravováno přibližně 21 mil. tun 

surovin, materiálu a hotových metalurgických výrobků. Závod rovněž pro společnost 

zajišťuje celní služby a zaměstnaneckou dopravu. Mezi další poskytované služby patří měření 

emisí silničních vozidel, diagnostika, údržba a opravy silničních vozidel, vážení na 

kolejových a silničních váhách, měření radiace vozových a silničních zásilek. Pro společnost 

plní závod rovněž funkci správce tzv. Studeného odvalu, kde se zpracovávají, resp. ukládají 

v dokumentaci vyjmenované odpady společnosti. 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. (bývalý závod 2 – Strojírny a slévárny) 

– od 1. ledna 2011 jako dceřiná společnost je výrobně-opravárenským závodem. Poskytuje 

služby závodům a útvarům akciové společnosti, ale taktéž partnerům v rámci skupiny 

ArcelorMittal, případně tuzemským a zahraničním zákazníkům a je tvořen čtyřmi provozy. 

Strojírenská výroba se zabývá kusovou výrobou strojů a zařízení, výrobou a renovací 

náhradních dílů pro zařízení hutí a jiných agregátů. Zajišťuje strojní obrábění, výrobu 

ozubení, tepelné zpracování, zámečnické a mostařské práce, výrobu ocelových konstrukcí 

a technologických svařenců. Specializované služby zajišťují opravy elektrických strojů, 

údržbu strojní a elektro vlastního zařízení závodu, svářečská školení a podrobné prohlídky 

staveb. Soustružna válců se zabývá výrobou nových válců a renovacemi válců pro válcování 

profilů a pásů za tepla. Své výkony převážně dodává pro válcovací tratě ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Slévárna zajišťuje výrobu odlitků ze šedé, tvárné litiny (od 500kg do 150t) a lité 

oceli (od 20kg do 4t), a to nejen pro tuzemské, ale i zahraniční odběratele. Součástí provozu je 

modelárna zajišťující výrobu modelového zařízení a úpravna okují, zpracovávající 

zaolejované okuje termickou cestou. 

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. (bývalý závod 4 – Energetika) – od 29. března 2010 

jako dceřiná společnost představuje složitý a rozsáhlý komplex průmyslové energetiky se 

speciálním zaměřením na potřeby hutního průmyslu. V oboru vodního hospodářství, 

teplárenství, plynárenství, elektro-energetiky a výroby technických plynů je tento závod 

svými fyzickými výkony plně srovnatelný s jednoúčelovými energetickými subjekty 

podnikajícími na energetickém trhu ČR. Převážná část dodávek energetických médií směřuje 

z ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. do ostatních závodů akciové společnosti. 



 

Příloha 2 – Historie společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Tehdy 

Vítkovické železárny, v důsledku omezeného rozvoje vzhledem k umístění ve městě, 

započaly výstavbu svého jižního závodu v Kunčicích. 

1947 - 1948 – bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, tehdy stále ještě jako 

součást Vítkovických železáren. 

31. prosince 1951 – došlo k osamostatnění a vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda 

(NHKG), národní podnik. 

1951 - 1958 – první etapa existence podniku. Celý kombinát tvořilo pět koksárenských 

baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři siemens-martinské a pět hlubinných pecí, 

blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část elektrárny včetně vodohospodářství.  

1958 - 1961 – v další etapě se rozšiřovaly zejména kapacity pro produkci základních surovin 

jako jsou koks, surové železo a ocel, ale také se stavěly provozy s následným zpracováním 

těchto produktů. Rovněž byla v tomto období zprovozněna válcovací trať a linka na výrobu 

osobních, nákladních a traktorových kol. Počet koksárenských baterií se navýšil o čtyři, 

přibyly dvě vysoké pece a pět sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla postavena také nová 

blokovna, pásové tratě P-250 a P-800, kontidrátová trať, zařízení na výrobu trubek, kyslíkárna 

a jiné. 

1967 - 1985 – rozsáhle se modernizovaly martinské pece na pece tandemové. Další větší 

investicí byla výstavba středojemné válcovny v jižní části závodu, centrální kyslíkárny 

a velkokapacitní koksárenské baterie.  

1989 – došlo ke změně názvu a z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik. S touto změnou se 

pojí další významné technologické události, zejména přechod od odlévání oceli do ingotů 

k plynulému odlévání oceli. 

1993 - 1999 – byla postupně připojena zařízení pro plynulé odlévání. První v prosinci roku 

1993, druhé o čtyři roky později a třetí v srpnu 1999. Tato změna přinesla větší výtěžnost 

oceli a v podstatě nižší energetickou náročnost. Neméně významnou událostí byla také 

výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která nahradila dvě 

zastaralé tratě a jejíž komplex je označován jako pásová minihuť. 

2003 – koncem ledna nastal zlom, když Lakshmi Mittal, jehož strategie je založena především 

na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren, koupil v rámci privatizace Novou 

Huť a zhruba v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a. s.  



 

2004 – koncem roku se opět změnil název společnosti, tentokrát na Mittal Steel Ostrava, a.s. 

V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly přidružené nebo dceřiné podniky, 

například JÄKL Karviná, a.s., Nová Huť Zábřeh, a.s. nebo Vysoké pece Ostrava, a.s.  

2006 – nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa se stala snaha Lakshmiho Mittala 

o převzetí světové dvojky Arceloru. Koncem června tohoto roku oznámila rada Arceloru 

sloučení s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v důsledku čehož se změnil i název 

ostravské společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava. 

2007 – některé společnosti, které se vydělily v roce 2004, se opět organizačně připojily 

k mateřské společnosti. 

2010 – 29. března 2010 se závod 4 – Energetika vyčlenil do nově vzniklé společnosti 

ArcellorMittal Energy Ostrava s.r.o. 

2010 – 11. června 2010 mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu akcií ve vlastnictví 

ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost ArcelorMittal Holdings AG. 

2011 – od 1. ledna 2011 vznikla sloučením závodu Strojírny a slévárny a dceřiné společnosti 

Válcovny plechu BESS, s.r.o. nová dceřiná společnost ArcelorMittal Engineering Products 

Ostrava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 3 – Organizační schéma společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  

                     

 

 

 



 

Příloha 4 – Seznam jakostí oceli odlévaných na ZPO 2 

Interní 

značka 
Skupina oceli podle použití 

B37A 1 Konstrukční oceli Obsah C do 0,12% 

B37P 5 Oceli pro tlakové nádoby Obsah C do 0,12% 

B37S 1 Konstrukční oceli Obsah C do 0,12% 

B37U 1 Konstrukční oceli Obsah C do 0,12% 

B37Z 1 Konstrukční oceli Obsah C do 0,12% 

B38A 1 Konstrukční oceli Obsah C nad 0,13% 

B38S 1 Konstrukční oceli Obsah C nad 0,13% 

B38Z 1 Konstrukční oceli Obsah C nad 0,13% 

B42P 5 Oceli pro tlakové nádoby Obsah C nad 0,13% 

B42S 2 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 

B42U 2 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 

B42Z 2 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 

B44A 3 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 

B53S 3 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 

B53Z 3 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 

B02M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   

B03M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   

B04M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   

B05M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   

B06M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   

B07M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   

B08M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   

B34M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   

B35M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   

B38M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   

B42M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   

B46M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   

B50M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   

B55M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   

B44M 5 Oceli pro tlakové nádoby   

B28X 6 Konstrukční oceli pro tváření za studena   

B30S 6 Konstrukční oceli pro tváření za studena   

B30X 6 Konstrukční oceli pro tváření za studena   

B22C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   

B40C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   

B42C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   

B45C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   

B50C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   

B60C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   

B67C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   

B75C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   

B37L 8.1. Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi   

B52L 8.1. Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi   

B53L 8.1. Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi   

B54L 8.1. Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi   

B55L 8.1. Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi   

B70E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Dynamoocel 

B71E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Dynamoocel 

B72E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Dynamoocel 

B80E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Trafoocel 

B81E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Trafoocel 

B82E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Trafoocel 

B60L 8.3. Dvoufázové feriticko-martenzitické oceli   

 


