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Anotace 

 V předložené práci jsou zpracovány a zhodnoceny jednotlivé postupy v rámci 

systému řízení KANBAN. V první části je stručně charakterizována společnost MAGNA 

SEATING Automotive, Chabařovické Strojírny, a.s. V další části práce je popsán stav před 

zavedením samotného systému KANBAN, dále jsou pak podrobně pospány jednotlivé 

navržené postupy v rámci systému KANBAN a jejich aplikace na jednotlivých 

pracovištích. Poslední část mé práce je zaměřena na vyhodnocení těchto postupů jednak 

z hlediska ekonomického, ale také z hlediska funkčního. Jsou zde uvedeny jednotlivé 

úspory a přínosy plynoucí ze zavedení tohoto systému. 

 

Klí čová slova: KANBAN, systém tahu, JIT, skladování 

 

 

Summary 

 In this thesis are worked up and analysed individual pocesses within the system 

KANBAN. In the first part of thesis is a short characteristic of the company MAGNA 

SEATING Automotive, Chabařovické Strojírny, a.s. In the next part of thesis is described 

the condition before the implementation of the system KANBAN, next there is decribed 

the individual proposed processes within the system KANBAN and their application on 

appropirate workstations. In the last part of my thesis there is evaluation of these processes 

from view of economy and also from view of function. There is a presentation of the 

savings and the benefits result from the implemenation of the system KANBAN. 

 

Keywords: KANBAN, pull system, JIT, storing 
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Seznam zkratek 

 

České zkratky 

THP   Technicko-hospodářský pracovník 

 

Cizojazyčné zkratky 

FIFO   First in first out (první dovnitř první ven) 

JIT   Just in time (dodávky na čas) 

SLW   Stadt liefern wagen (městské dodávkové vozidlo) 
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1 Úvod 

 Mnoho firem neustále řeší jak být co nejefektivnější a zároveň zvládnout uspokojit 

stále se měnící požadavky zákazníků na dodávky. Je znát zejména tlak na snižování zásob 

a zkracování doby obratu zásob tak, aby došlo k co největším úsporám. Hlavním místem, 

kde dochází k redukci výše zásob bývá zpravidla rozpracovaná výroba. Pokud k takovému 

kroku daná firma přistoupí, je třeba řešit důležitou otázku plynulého toku materiálu tak, 

aby nedošlo k zastavení výroby. Použití systému řízení KANBAN může sloužit právě jako 

nástroj, jak tuto snahu lépe zvládnout. Je třeba změnit způsob řízení výroby z takzvaného 

tlačného způsobu na tažný. Tedy aby se dodávalo, vyrábělo a nakupovalo pouze to, co je 

nezbytně nutné. 

 Již řadu let pracuji v oddělení logistiky, zejména ve firmách zabývajících se 

výrobou různých automobilových komponentů a protože systém KANBAN je hojně 

využívaný právě v automobilovém průmyslu, dostal se mi tak do povědomí. Z  tohoto 

důvodu jsem si také zvolil toto téma jako diplomovou práci, jelikož s nástupem  do firmy 

MAGNA jsem získal možnost nejen tento systém lépe poznat, vidět ho v praxi, ale také 

sám se aktivně podílet na jeho implementaci. Koncern MAGNA patří k největším 

výrobcům různých druhů součástí pro automobilový průmysl po celém světě, zkušenosti 

s výrobou jsou značné a jsou předávány v rámci celého koncernu.  

 Po převodu výrobního programu SLW2, kvůli kterému jsem byl právě do oddělení 

logistiky přijat, jsem měl tak možnost sám navrhnout postupy v rámci systému KANBAN, 

které jsou obsahem mé diplomové práce a jsou zde podrobně popsány. Trvalo to několik 

týdnů, než si jednotlivé postupy příslušní dělníci na pracovištích zažili tak, jak bylo 

zamýšleno. K aplikaci systému KANBAN na jednotlivých pracovištích mě vedla jednak 

příležitost vyzkoušet si sám navrhnout tento systém a získat tak nové poznatky a 

zkušenosti, ale také se v některých případech toto řešení jevilo jako nejlepší možné, 

vzhledem k prostorovému uspořádání jednotlivých pracovišť. 

 Práce je zaměřena jednak na navržení jednotlivých postupů v rámci systému řízení 

KANBAN a jejich popis, ale také na jejich zhodnocení, jak po stránce ekonomické, tak 

funkční. Celá diplomová práce je strukturována do čtyř základních částí, kde v prvních 

dvou je charakterizována samotná firma MAGNA a její výrobní program, konkrétně její 

dceřiná společnost v Chabařovicích, ve které pracuji. Další část práce je zaměřena na popis 

jednotlivých navržených postupů v rámci systému KANBAN. 
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 V závěrečné části diplomové práce jsou vyhodnoceny jednotlivé poznatky a přínosy 

plynoucí z implementace tohoto systému, který je svou jednoduchostí a nízkými 

pořizovacími náklady jistě zajímavým řešením pro mnohé výrobní závody, zvláště pak 

v automobilovém průmyslu. 
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2 Charakteristika společnosti 

 V této části práce je popsána společnost MAGNA SEATING Automotive jednak 

z pohledu historického, ale také z hlediska jejího současného stavu, aktuálního výrobního 

programu a zaměření. 

2.1 Stručná historie společnosti 

Předchůdcem současné firmy MAGNA SEATING Automotive, Chabařovické 

Strojírny, a.s. byla Strojní a traktorová stanice Chabařovice, založená roku 1948, která se 

orientovala na pomoc zemědělcům s mechanizačními prostředky. Roku 1954 se začalo 

s opravami zemědělských strojů. V průběhu 60. let se opravářské kapacity zvětšovaly, 

zatímco se snižoval objem přímé pomoci zemědělcům. Stanice převzala závody 

v Benešově nad Ploučnicí a Krásné Lípě.  

 V roce 1973 byl v Chabařovicích založen vývoj a konstrukce zemědělské 

mechanizace. Tehdy se ve zdejším závodě prováděly generální opravy traktorů ZT 300 a 

v závodě Benešov nad Ploučnicí výroba strojů a strojního zařízení. Postupně Chabařovický 

závod přešel na generální opravy nákladních automobilů IFA, produkovaných v tehdejší 

NDR. Podnik v té době zaměstnával přes 400 lidí. 

V roce 1989 byla zahájena výstavba nového závodu v Chabařovicích se zaměřením 

na zvýšené potřeby generálních oprav nákladních automobilů IFA50 a nového typu IFA60. 

Po rozpadu NDR výroba těchto automobilů skončila a zdejší nově vybudovaný podnik 

neměl zajištěnou výrobní činnost. 

Akciová společnost, vzniklá 4. května 1992, si dala obchodní jméno Chabařovické 

strojírny a.s. Zároveň došlo k odtržení závodů Krásná Lípa a Benešov nad Ploučnicí.  

 Ve stejném roce Chabařovické strojírny a.s. navázaly spolupráci s firmou Paulisch, 

společná výroba byla zahájena produkcí dílů sedadel do městských autobusů ve starém 

závodě v Chabařovicích. Ve spolupráci se zmíněnou německou firmou se dostavěl nový 

závod, přičemž největší objem výroby zaujímaly díly sedadel pro německé dráhy 

s postupným přechodem na produkci dílů pro automobilový průmysl.  

 V roce 1998 byly Chabařovické strojírny spolu s dalšími aktivy firmy Paulisch 

prodány kanadskému koncernu MAGNA, a tím byla ukončena výroba veškerých 

programů, které se netýkaly automobilového průmyslu. 
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2.2 Současný výrobní program 

Společnost MAGNA SEATING Automotive, která dnes vlastní většinový podíl 

v Chabařovických strojírnách, byla zformována v rámci koncernu MAGNA na konci 90.let 

a zabývá se výrobou sedaček do automobilů. Její evropská část sídlí v Grossostheimu 

nedaleko Frankfurtu a skládá se ze závodu, který sedačky svařuje (v Chabařovicích), 

závodu na šití (v Chomutově) a devíti závodů JIT (Just In Time – dodávky na čas), v nichž 

se svařené sedačky opatřují pěnou, polstrováním, potahy a během velice krátké doby se 

dodávají do příslušné automobilky. 

 Výrobní program Chabařovických strojíren představuje produkce sedaček do 

užitkových vozů, a to pro zákazníky světového významu, jako jsou společnosti Mercedes, 

Ford, Renault, VW. Kromě toho se zde vyrábějí drátěné rámy pro automobilový průmysl, 

sloužící jako výztuž sedadel a dětské integrované sedačky, montované jako součást 

komfortního vybavení zejména vozů Mercedes. 

K dispozici je zde 24 svařovacích robotů a čtyři manipulační roboti. Nakoupené 

železo od dodavatelů z celé Evropy v podobě výlisků, trubek, drátů nebo nařezaných 

polotovarů se svařuje do jednotlivých komponentů, které se nalakují (případně se lakuje již 

hotová sedačka) a poté se smontují do kompletní podoby s ostatními částmi, tedy 

plastovými díly a krytkami, podložkami, táhly, pružinami, lanky, šrouby a podobně. 

Hotová sedačka odchází k dalšímu zpracování do JIT závodu. 

Od roku 2003 pracují Chabařovické strojírny na nové zakázce pro projekt Renault 

Traffic, vyráběný v barcelonské automobilce, v roce 2004 se zde rozjel projekt pro 

Volkswagen Caddy, který je kompletován v Poznani. Téhož roku se zahájil program 

drátěných rámů pro nový typ vozu Mercedes. Zároveň se vedou intenzivní jednání o 

výrobě dalších drátěných rámů pro společnost Daimler Chrysler.  

 Areál Chabařovických strojíren čítá 30 000 m2  , přičemž výrobní haly zaujímají 

10 000 m2, což znamená možnost dalšího rozvoje. Na obrázku 1 je zachycen celý areál 

firmy.  
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Obrázek 1 Areál firmy MAGNA SEATING Automotive, Chabařovické Strojírny, a.s. 

 

2.3  Organizační struktura firmy 

Celá firma MAGNA SEATING Automotive, Chabařovické Strojírny, a.s. dnes čítá 

zhruba 250 zaměstnanců, z toho 55 je THP pracovníků. Generálním ředitelem je pan 

Jaroslav Uko, firma je rozdělena do šesti oddělení. Každé z těchto oddělení má svého 

vedoucího, spadajícího přímo pod generálního ředitele. Na obrázku 2 je znázorněna 

organizační struktura celé firmy, tzn. všech THP pracovníků. 

 
Obrázek 2 Organizační struktura firmy 
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3  Analýza současného stavu 

 Pro svou práci jsem si vybral projekt SLW2 (Stadt liefern wagen) sedák, jehož 

výroba byla zahájena 14.8.2008, tedy zhruba měsíc po mém nástupu do firmy. Již od 

začátku transferu projektu jsem byl určen jako logistik pro tento projekt a na jeho převodu 

a rozjezdu jsem se významně podílel. 

 

3.1 Charakteristika projektu SLW2 

Projekt SLW2 sedák je výroba 2. řady kovového sedáku pro automobil Volkswagen 

Caddy, který se v současné době vyrábí v polské Poznani. Naše firma hotový sedák, tedy 

jeho konstrukci, nedodává přímo do automobilky, ale do naší sesterské společnosti 

MAGNA SEATING Poznaň, kde dochází ke kompletaci celé sedačky, tedy polstrování, 

potažení a dodání veškerých plastových a jiných přídavných dílů. Odtud pak putují 

kompletní sedačky přímo do automobilky Volkswagen systémem JIT. 

 

3.1.1 Stručná historie projektu SLW2 a jeho převodu 

Původně výrobu tohoto projektu zajišťovala firma Frigostamp a sice jak opěráku, 

tak sedáku. V roce 2005 však tato firma začala mít finanční problémy a bylo nutné tento 

projekt přesunout. Z naší strany byl tehdy velký zájem přesunout výrobu do 

Chabařovických strojíren. Bohužel z tohoto projektu jsme dostali pouze výrobu opěradel. 

Vlastní sedadla 2. řady SLW převzala firma Linde & Wiemann. U této firmy se projekt 

sedáku vyráběl od roku 2005 a u nás díly opěradla, včetně laku a nalepení koberce. 

V loňském roce došlo u firmy Linde & Wiemann k problémům a začalo se 

uvažovat o přemístění výroby jinam. Vedení našeho podniku se rozhodlo využít tuto 

možnost a přemístit projekt SLW2 sedák k nám. Tento přesun byl velice riskantní, jelikož 

se jednalo o plně rozjetý projekt a v době tohoto transferu probíhala intenzivní jednání se 

zákazníkem o navyšování výroby. I za tuto cenu došlo k rozhodnutí přestěhovat výrobu 

tzv. za chodu. Již v předstihu dvou měsíců odjeli první pracovníci do firmy L&W na 

zaškolení v obsluze strojního zařízení. V průběhu této doby se zaškolovali  a pak začali  

vyrábět na náš sklad, aby bylo možno přerušit výrobu a provést přestěhování. Vzhledem 

k tomu, že L&W přicházelo o práci, nebyl z jejich strany žádný zájem, aby byly předány 

podklady pro výrobu a nebyl ani zájem vyrábět nad vlastní kapacitu, tzn. pro náš 

předvýrobní sklad. 
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Po různých jednáních na nejvyšší úrovni došlo ke stěhování strojního zařízení do 

Chabařovických strojíren. Samotné stěhování bylo velice náročné, ujala se ho 

specializovaná firma, dokonce bylo nutné i demontovat část střechy, což je zachyceno na 

obrázku 3. 

 
Obrázek 3 Demontáž střechy 

V prostorách, kam měl být přestěhován projekt SLW2 z L&W se postavila nová 

podesta, upravená pro potřeby strojního zařízení. Prostorové uspořádání je jiné než u 

L&W, tudíž došlo i k větším úpravám na strojním zařízení, jednotlivé strojní celky dostaly 

převzaté označení AFO.  

 Již po třech týdnech se započalo se sériovou výrobou sedáků a i nadále se 

prováděly úpravy na strojním zařízení. Na podestě se vybudovalo pracoviště na 

předmontáž drobných dílců (nýtování, zalisování, montáž podsestav). 

 Hotový výrobek, tedy celá kovová konstrukce sedáku se skládá ze dvou 

samostatných částí, menšího sedáku označeného jako 1/3 a většího sedáku označeného 

jako 2/3. V tabulce 1 jsou vyfoceny  oba typy sedáků. 

 

Tabulka 1 Sedák 1/3 a 2/3 
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3.2 Popis jednotlivých pracovišť 

 Celá výroba projektu SLW2 se skládá ze čtyř základních pracovišť, která se dále 

podrobněji dělí. Jak již bylo částečně uvedeno v předešlém textu, jedná se zejména o tato 

pracoviště: 

• svařovna 

• podesta 

• lakovna 

• montáž 

  

 Na těchto pracovištích pracuje speciálně vyškolený personál pro danou operaci. 

Jednotlivá pracoviště jsou na sobě vzájemně závislá, pokud se tedy např. na svařovně 

nevyrobí potřebné množství výrobků, nebude mít pracoviště montáže co montovat. 

 

3.2.1 Svařovna 

 Na tomto pracovišti probíhá svařování jednotlivých kovových dílců, ze kterých se 

postupně na jednotlivých svařovacích stanicích vytvoří celá kovová konstrukce sedačky. 

V tabulce 2 jsou popsány jednotlivé stanice a úkony, které se na nich provádí. 

 

Tabulka 2 Popis jednotlivých stanic AFO 

Nýtování 

MIOS 

 

Nýtovací zařízení, slouží k nýtování dílů 
do operace 10 a operace 20. Obsluhuje 
jeden pracovník. 

AFO 10 

 

Bodovací robot, který v jednom cyklu 
vyrábí 10 různých podsestav pro první 
operaci sváření na stanici AFO 20 a     
AFO 30. Obsluhuje jeden pracovník. 

AFO 15 

 

Pracoviště s ručním svářením a dovářením 
svarů, které nejsou pro robotizované 
pracoviště vhodné, obsluhuje jeden svářeč. 
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AFO 20 

 

Jedná se o svářecí stanici, obsluhuje jeden 
pracovník. 

AFO 30 

 

Jedná se o svářecí stanici, obsluhuje jeden 
pracovník. 

AFO 40 

 

Pracoviště s ručním svářením a dovářením 
svarů, které nejsou pro robotizované 
pracoviště vhodné, obsluhuje jeden svářeč. 

AFO 50 

 

Na tomto pracovišti dostává sedačka svůj 
tvar, obsluhuje jeden pracovník. 

AFO 60 

 

Poslední robotizované pracoviště, které 
ukončuje mechanizované sváření, 
obsluhuje jeden pracovník. 

AFO 65 

 

Pracoviště s ručním svářením a dovářením 
svarů, které nejsou pro robotizované 
pracoviště vhodné, obsluhuje jeden svářeč. 

 

 Tyto stanice jsou mezi sebou také vzájemně materiálově propojeny, dojde-li tedy 

k technické závadě např. na pracovišti AFO 10, na ostatních pracovištích dojde k zastavení 

výroby. Na obrázku 4 je graficky znázorněno rozložení jednotlivých svařovacích stanic na 

pracovišti.  
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Obrázek 4 Grafické znázornění svařovny 

 

 Jedná se o půdorys celého pracoviště svařovny, které je umístěno pod podestou. 

Celé pracoviště svařovny obsluhuje celkem deset lidí a jeden manipulant, který zajišťuje 

jeho zásobování. 
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3.2.2 Podesta 

 Na podestě je vybudováno pracoviště lisování a nýtování drobných součástí a 

podskupin. Potřebný materiál je také zároveň na podestě skladován, tím odpadá nutnost 

zvláštního zásobování tohoto pracoviště. Jsou zde dvě strojní nýtovačky a dvě pracoviště 

s ručními lisy na lisování drobných dílců. Podesta je umístěna na kovové konstrukci přímo 

nad svařovnou. Vyrobené  podsestavy se dále zpracovávají jak svařovně, tak na montáži. 

Je zde tedy také patrná materiálová provázanost. Pracují zde celkem čtyři pracovnice. Na 

obrázku 5 je vyfotografovaná konstrukce podesty. 

 

 
Obrázek 5 Podesta 

 

 Pracoviště podesty je spojeno se svařovnou jednak schodištěm, otevírací rampou, 

sloužící k návozu materiálu a manipulaci s ním, ale také skluzy vytvořenými přímo k 

dostupnosti materiálu na jednotlivých svařovacích stanicích. Na obrázku 6 je graficky 

znázorněna celá podesta , včetně strojních nýtovaček a ručních lisů. 
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Obrázek 6 Grafické znázornění podesty 

 

3.2.3 Lakovna 

 Na tomto pracovišti probíhá lakování povrchu již kompletně svařeného sedáku. 

Jedná se o lakovnu práškovou, lakování zde probíhá elektrostaticky a výsledná barva laku 

je černá. Toto pracoviště slouží nejen pro projekt SLW2, ale i pro ostatní výrobky z celého 

závodu, které je potřeba takto povrchově upravovat. 
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3.2.4 Montáž 

 Pracoviště montáže je separované od svařovny i podesty. Jedná se o samostatnou, 

oddělenou místnost, umístěnou u expedičního skladu. Na tomto pracovišti je sedačka 

zkompletována do finální podoby a po výstupní kontrole a zabalení je připravena na 

expedici. Na montáži pracuje celkem šest lidí. Obrázek 7 graficky znázorňuje rozložení 

celého pracoviště. 

 
Obrázek 7 Grafické znázornění montáže 

 Z předešlého popisu jednotlivých pracovišť je patrná velká materiálová 

provázanost, vzhledem k tomu jsem navrhnul jednotlivé postupy zásobování linek, které 

jsou popsány v následujícím textu. K zajištění dostatku materiálu včas a v požadovaném 

množství, jsem použil právě systém KANBAN. 
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4  Aplikace systému KANBAN 

 V následujícím textu jsou popsány jednak jednotlivé postupy v rámci systému 

KANBAN, ale také systém samotný. Tyto postupy jsem zvolil jen mezi některými 

pracovišti a pouze u vybraného materiálu, tam kde se tato možnost jevila jako 

nejefektivnější z hlediska prostorového uspořádání a vzájemné provázanosti. 

 

4.1 Systém KANBAN 

 Jedná se o jednoduchou metodu, pomocí níž se koordinuje pohyb materiálu při 

zásobování výrobní nebo montážní linky. KANBAN je japonský výraz pro kartu nebo 

štítek. Tato metoda byla vyvinuta japonskou firmou Toyota Motors a rychle se rozšířila do 

výrobních podniků po celém světě. Nejvíce se používá ve strojírenské výrobě, zvláště pak 

v automobilovém průmyslu. Tento systém je vhodný hlavně pro díly, které se používají 

opakovaně. Používají se standardizované bedny se svou vlastní kartou, tyto bedny obsahují 

standardizovanou dávku daného dílu. Pomocí této karty si příslušný pracovník objednává 

potřebné množství pro své pracoviště. 

 Systém KANBAN spočívá v tom, že sklady na montážních a výrobních místech 

jsou naplňovány pouze tehdy, pokud jsou v jiném bodě výrobního cyklu spotřebovány. Je-

li tento bod dosažen, položí dělník kanbanovou kartu na příslušné místo, jako znamení, že 

nyní potřebuje nový materiál. Karta tak vyvolá poptávku.Vyrábějící místo musí zajistit 

dodání v požadovaném množství a čase.  

 

Základní prvky systému jsou: 

• samořídící regulační okruh mezi vyrábějícím a odebírajícím místem 

• princip „vzít si“ pro následující spotřebitelský stupeň, místo principu „přines“ 

• flexibilní nasazení lidí 

• přenesení krátkodobých řídících funkcí na příslušné pracovníky 

• použití kanbanové karty jako nosiče informací 

Cílem je schopnost pohotově dodávat na pracoviště za účelem snížení vázanosti 

obratového kapitálu. Použití systému KANBAN má svá pravidla: 

• spotřebitel nesmí požadovat více ani dříve 

• vyrábějící nesmí vyrobit více, než je požadováno  

• vyrábějící ručí za kvalitu a spotřebitel má povinnost objednávku vždy převzít 
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• kapacity spotřebitele a vyrábějícího jsou vyvážené 

• spotřeba materiálu je rovnoměrná bez velkých výkyvů 

 

Nemusí být nutně použito karty či jiného dokladu, ale i jiných signálů, jako jsou např. 

optické a akustické. Na obrázku 8 je schématicky znázorněn tento princip. 

 
Obrázek 8 Informační a hmotný tok  na principu KANBAN 

 

4.2  Informa ční a hmotný tok na principu KANBAN 

 Následující diagram na obrázku 9 zachycuje stejně jako v předchozím případě na 

obrázku 8, hmotný a informační tok na principu KANBAN , ale pro konkrétní případ, tedy 

výrobu na projektu SLW2 sedák. Z obrázku je patrné, jak již bylo zmíněno v předchozím 

textu, že ne mezi všemi pracovišti jsem tento systém aplikoval. Např. u objemnějších 

druhů materiálů je dodržen přesný lay-out, tedy rozložení u pracoviště, podle kterého si 

příslušný manipulant materiál dle potřeby odebírá a zásobuje tak dané pracoviště.  

 Systém KANBAN jsem navrhl, celkem na čtyřech místech, která se pokusím 

podrobně popsat a sice: 

• mezi nýtovacím zařízením MIOS, AFO 10 a AFO 20  

• mezi AFO 10 a dalšími stanicemi 

• mezi podestou a svařovnou  

• mezi podestou a montáží 

 Na všech těchto pracovištích je přesně nadefinován a vymezen prostor pro 

vyrovnávací sklad materiálu. Jelikož se většinou jedná o drobnější materiál, vše je 

uskladněno v různých typech plastových beden KLT, které jsou popsány 

v následujícím textu.  
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Obrázek 9 Informační a hmotný tok na principu KANBAN ve výrobě SLW2 

 

4.3  Navržené postupy mezi nýtovacím zařízením MIOS, AFO 10 a AFO 20 

 Prostor mezi těmito pracovišti je specifický tím, že  je zde velmi málo místa, jak pro 

manipulaci, tak pro samotný materiál. Vzhledem k tomu, že mezi pracovišti AFO 10 a 

AFO 20 je zastoupeno mnoho druhů materiálu, bylo třeba pracoviště zcela uspořádat, viz. 

obrázek 17. Na nýtovacím zařízení MIOS se vyrábí celkem čtyři druhy materiálu, z nichž 

dva jsou použity pro AFO 10 a dva pro AFO 20.  

 Původně se pro manipulaci s tímto materiálem používaly gitterboxy (kovové klece), 

ale vzhledem k obtížné manipulaci mezi pracovišti a nedostatku místa, jsem navrhl a 

zpracoval použití plastových beden KLT 6280, viz. obrázek 10. Tyto bedny mají rozměry 

594 x 396 x 280mm a vejde se do nich vždy stejná plnící dávka uvedená v tabulce 3. 
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Obrázek 10 Plastová bedna KLT 6280 

 

 Tyto bedny jsem označil příslušným štítkem tak, aby byly dostatečně visuelně 

rozlišeny a nemohlo tak dojít k záměně jednotlivých materiálů. V tabulce 3 je znázorněno 

jednak označení jednotlivých KLT beden, ale také všechny čtyři druhy materiálů. Dále je 

zde uvedeno kolik dílů je třeba na výrobu v příslušné svařovací stanici (kolik je v jednom 

kompletním sedáku), kolik kusů se vejde do jedné KLT bedny a kolik beden je pro daný 

materiál celkem v oběhu. 

Tabulka 3 Jednotlivé díly vyráběné na nýtovacím zařízení MIOS 

Označení bedny 
Číslo 
dílu 

Fotka na bedně 
Pro AFO 10 Pro AFO 20 Počet kusů    

v bedně 

Počet 
beden 

v oběhu 

50
4 

75
1 

   
   

   
1 

ný
t 

 1 20 5 

50
4 

75
2  

   
   

  
1 

ný
t 

 

 1 20 5 

50
4 

75
1 

    
 

3 
ný

ty
 

1  20 5 

50
4 

75
2 

    
   

3 
ný

ty
 

1  20 5 
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 Pro manipulaci s těmito bednami mezi pracovišti byly vyrobeny speciální kovové 

vozíky viz. obrázek 11. Celkem se vyrobily čtyři kusy těchto vozíků. 

 

 
Obrázek 11 Transportní vozík 

 Na jednom vozíku se převáží celkem čtyři bedny KLT 6280 od každého druhu 

materiálu viz. obrázek 12. Vozíky se pohybují mezi jednotlivými pracovišti po přesně pro 

ně určených a vymezených místech. Vozík obsluhuje příslušný manipulant, celý koloběh 

jednotlivých vozíků je popsán v textu níže. 

 

 
Obrázek 12 Transportní vozík plný KLT beden 
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 Nyní si vysvětlíme celý koloběh jednoho vozíku s příslušným materiálem. Jak již 

bylo zmíněno v předešlém textu, v oběhu je celkem pět KLT beden od jednoho druhu 

materiálu. Na každém vozíku se převáží ale pouze čtyři bedny. Pátá bedýnka a naplněná 

násypka u svařovací stanice, tedy celkem 40 kusů materiálu slouží jako pojistka, než se 

naplní zmíněné čtyři KLT bedýnky. Toto množství vystačí v průměru na 2,5 hodiny 

směny. Doba potřebná k naplnění všech čtyř beden je zhruba 20 minut. Jelikož transport 

probíhá vždy v páru a nýtovací zařízení MIOS vyrábí také v páru, trvá naplnění párového 

materiálu, tedy 8 KLT beden zhruba 20 minut.  

 Po dovezení beden na pracoviště MIOS rozestaví manipulant bedny podle 

definovaného lay-outu, viz. obrázek13, tedy sundá tři prázdné bedny, dá je na pozici, na 

vozíku nechá pouze jednu bednu připravenou na naplnění. Je to z důvodu jednodušší 

manipulace pro obsluhu nýtovací stanice, jelikož zařízení MIOS obsluhují většinou ženy. 

Tímto rozložením vyvolá objednávku pro naplnění beden příslušným materiálem. 

 

 
Obrázek 13 Rozestavení KLT beden u pracoviště MIOS 

 

 V momentě potřeby, tedy nejpozději za 2,5 hod. si manipulant vyzvedne plné 

vozíky a odveze je na pracoviště, kde je rozloží na přesně stanovené místo a postupně je 

začne vyprazdňovat. 

  Na obrázku 14 je znázorněn celý koloběh mezi jednotlivými svařovacími stanicemi 

a nýtovacím zařízením MIOS. Po dovezení beden na pracoviště např. k AFO 20, rozestaví 

manipulant bedny přesně podle nákresu na obrázku 14, prázdné bedny dává na místo 

určení. V momentě, kdy jsou od každého druhu vyprázdněny již čtyři bedny, nechá  
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manipulant poslední plnou bednu na pracovišti, naloží čtyři prázdné a odjíždí znovu pro 

materiál k nýtovacímu zařízení. Celý koloběh se tak opakuje. Stejný postup platí 

samozřejmě i pro ostatní pracoviště, tedy  pro AFO 10 s díly se třemi nýty. 

 

 
Obrázek 14 Schéma pohybu jednotlivých vozíků 

 

 Výše popsaný postup je pro manipulanty srozumitelný a nevyžaduje tak vedlejší 

řízení od mistra výroby, přitom však zajišťuje vždy dostatek daného materiálu na 

příslušném pracovišti.  
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4.4  Navržené postupy mezi AFO 10 a dalšími stanicemi 

 Stejně tak jako v předchozím případě je také zde prostor značně stísněný. Pro tento 

případ jsem opět použil modrých plastových beden KLT 6280 viz. obr. 10 v kombinaci 

s bednami KLT 4280 viz. obr. 19, což jsou obdobné bedny, ale menší. Na obrázku 15 je 

zachycen původní stav po převodu projektu, tedy před tím, než jsem přesně nadefinoval 

jednotlivé skladovací prostory a navrhl samotný systém řízení, jak bude popsáno v textu 

níže. Z obrázku 15 je patrné, že zde byl nejen velký nepořádek, ale také velmi ztížená 

manipulace, což  bylo do značné  míry způsobeno původně zde používanými gitterboxy 

(kovové klece), které se často nesmyslně stále plnily díly a zabíraly tak velký prostor. 

Proto jsem se rozhodl vše nahradit právě plastovými bednami KLT. 

 
Obrázek 15 Původní uspořádání materiálu mezi pracovišti AFO 10, 20, 30 

 

 Nejprve bylo potřeba si promyslet rozložení materiálu mezi pracovišti a přesně 

nadefinovat používané množství. Poté byl prostor natřen bílými čarami ohraničujícími 

jednotlivý materiál, viz. obrázek 16. Po natření, tedy vytvoření přesného lay-outu, se 

materiál seřadil podle návrhu, který je popsán v textu níže. Plastové bedny byly opatřeny 

každá svým specifickým štítkem, přesně podle materiálu, který budou obsahovat. Aby 

nedocházelo k záměnám, rozhodl jsem se tyto štítky nejen opatřit příslušnou fotografií a 

číslem materiálu, ale také je barevně rozlišit, aby vše bylo přehlednější. 
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Obrázek 16 Nové uspořádání mezi pracovišti AFO 10, 20, 30 

  

 Vzhledem k tomu, že AFO 10 paří k nejporuchovějším stanicím a v minulosti často 

docházelo k zastavení celé výroby, právě kvůli AFO 10, bylo třeba také přesně nadefinovat 

uskladněné množství tak, aby v případě poruchy mohla ostatní pracoviště pokračovat ve 

výrobě. V tabulce 4 jsou znázorněny jednotlivé podsestavy, jejich čísla, potřebný počet 

dílů pro další pracoviště (kolik je v jednom kompletním sedáku) a také množství 

v jednotlivých KLT bednách. V posledním sloupci je navržený počet beden na pracovišti. 

Použité obrázky v tabulce odpovídají skutečným štítkům na jednotlivých plastových 

bednách. 

Tabulka 4 Jednotlivé podsestavy z AFO 10 

Označení bedny 
Číslo 
dílu 

Fotka na bedně 
Pro 

AFO 20 
Pro 

AFO 30 
Pro 

AFO 40 
Pro 

AFO 50 
Pro 

AFO 60 

Počet 
kusů    

v bedně 

Počet 
beden  

v oběhu 

50
4 

83
0 

 

 1    20 5 

50
4 

73
0 

   1  20 5 

50
4 

73
2 

   1  20 5 
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50
4 

64
7 

 1    20 5 
50

4 
94

0 

  1   20 5 

 

50
4 

83
2 

 1    20 5 

50
4 

85
0 

    2 80 5 

50
4 

75
5 

4     80 5 

50
4 

94
4 

1     20 5 

 

 

 Z tabulky 4 je patrné, že celkový počet dílů při naplnění všech pěti beden je 

navržen na 100 kusů finálních sedáků, tzn. pokud by došlo k zastavení AFO 10 

v okamžiku, kdy jsou všechny bedny plné, zbývá víc než půl směny (cca 5 hodin) na 

potřebnou opravu, což je plně dostačující (mohu ze zkušenosti potvrdit), jelikož se 

většinou jedná o opravy v řádech hodiny apod. 

 Celý princip spočívá v tom, že pokud je bedna na příslušném místě, tedy u daného 

skluzu materiálu viz. obrázky v tabulce 5, existuje tak objednávka pro pracovníka AFO 10, 

aby začal bednu plnit. Pokud je naplněno všech pět beden, není žádná bedna u daného 

skluzu a příslušný díl se tedy nevyrábí. Pracovník AFO10 vidí bedny na druhé straně u 

skluzu skrz strojní zařízení a je tak schopen poznat, zdali má bednu začít plnit, či nikoliv. 
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Barevně označeny jsou také jednotlivé skluzy, a sice stejnými štítky jako bedny. Je to 

z důvodu jednak lepší vizualizace pracoviště, ale také pro minimalizaci nebezpečí záměny 

bedny. 

 Můj původní záměr byl, aby byly v oběhu od každého druhu pouze bedny dvě, 

kvůli lepšímu dodržování FIFO, ale vzhledem k výše popsaným skutečnostem, tedy 

potenciální možnosti poruchy na AFO 10, jsem vše přehodnotil a navrhl tak beden pět.  

Tabulka 5 Grafické označení skluzů a KLT beden 

  

 

 Zbylé bedny od každého druhu jsou umístěny naproti skluzům, téměř v jejich 

bezprostřední blízkosti. Je zde pouze vymezen prostor pro manipulaci s nimi. Bedny jsou 

na příslušných místech stohovány max. čtyři na sobě. Pokud nejsou naplněny všechny 

čtyři, zbylé prázdné bedny jsou umístěny na místech pro ně určených, viz. tabulka 6. 

Tabulka 6 Grafické znázornění prostoru pro prázdné KLT bedny 
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 Pro lepší orientaci  a dokreslení celé situace je vše znázorněno na obrázku 17. Je 

zde naznačen materiálový tok mezi AFO 10 a ostatními místy dalšího zpracování. Celý 

koloběh je navržen tak, že příslušný dělník, tedy manipulant, si vezme bednu s danými díly 

na určené pracoviště a po její spotřebě ji zařadí mezi prázdné obaly, případně 

k příslušnému skluzu a vytvoří tak objednávku k další výrobě. Nikdy není v celém 

koloběhu víc jak pět beden od každého druhu materiálu.  

 
Obrázek 17 Materiálový tok mezi AFO 10 a ostatními pracovišti 
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 Na každém pracovišti je vyhrazené místo pro bednu s daným materiálem. Z tabulky 

4 a obrázku 17 je patrné, že ne všechny materiály jsou používány na AFO 20 a AFO 30, 

tedy v bezprostřední blízkosti AFO 10 a popsaného meziskladu. Vzhledem k této 

skutečnosti, se pro manipulaci s vybranými materiály používají obdobné vozíky, viz. 

obrázek 11, jako v předchozím případě. Jedná se zejména o materiál 504 730, 504 732, 

504 940 a 504 850. Na obrázku 18 je znázorněn materiálový tok mezi pracovišti pro tyto 

podsestavy a to včetně jejich rozmístění na pracovištích. 

 
Obrázek 18 Pohyb materiálu mezi AFO pracovišti 
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 V těchto případech je celý koloběh navržen tak, že manipulant přiveze na 

pracoviště pouze dvě bedny a po zpracování daného materiálu je prázdné odveze zpět do 

meziskladu k AFO 10, kde je vymění za dvě plné a celý koloběh se opakuje. Takto 

naplněné bedny stačí na daném pracovišti zhruba na dvě hodiny práce. Na obrázku 18 je 

také znázorněno rozmístění jednotlivých KLT beden u pracovišť. U všech, vyjma jednoho, 

je uvažováno i s prostorem pro prázdné KLT bedny. Zmíněné pracoviště je AFO 60, jedná 

se o materiál 504 850, který se přepravuje v menších KLT bednách 4280, které se vejdou 

na transportní vozík dvě vedle sebe a po vyprázdnění jedné z nich, zůstávají obě na vozíku, 

jelikož jsou takto bez problému přístupné. 

 

4.5  Navržené postupy mezi podestou a svařovnou 

 Pro manipulaci s jednotlivými díly jsem také navrhl plastové KLT bedny, tentokrát 

pouze menší variantu KLT 4280, viz. obrázek 19. Tyto bedny mají rozměry 396 x 297 x 

280mm. Vzhledem k tomu, že manipulace s díly probíhá ručně, není zde použito žádných 

manipulačních pomůcek, jako vozík apod.  

 Dělník manipulant, který obsluhuje jak svařovnu, tak podestu, přenáší jednotlivé 

bedýnky po schodech na podestu a naopak. A právě kvůli této skutečnosti jsou zde 

navrženy tyto střední verze bedýnek, jelikož materiál bývá zpravidla dosti těžký a 

manipulace s většími bednami by byla značně obtížná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 KLT 4280 

 

 V tabulce 7 jsou znázorněny všechny díly, které se mezi podestou a svařovnou 

používají. Samozřejmě je v tabulce, stejně jako v předchozích případech, popsáno kolik 

dílů se pro svařovnu používá, kolik je v bedně a kolik beden je celkem v oběhu. 
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Tabulka 7 Díly z podesty 

Označení bedny 
Číslo 
dílu 

Fotka na bedně 
Pro svařovnu 

Počet  kusů     
v bedně 

Počet beden          
v oběhu 

50
4 

74
6 

 

1 150 2 

50
4 

84
6 

 

1 150 2 

50
4 

76
2 

 

1 50 3 

 

 Na obrázku 20 je znázorněn pohyb materiálu mezi podestou a svařovnou, podestou 

a montáží. Z obrázku je patrné, že pohyb výše uvedeného materiálu probíhá mezi 

vyznačenými místy na podestě a pracovištěm AFO 15, což je pracoviště ručního sváření. 

Stejně tak jako v předchozích případech, prázdná KLT bedýnka vyvolá objednávku a 

příslušná pracovnice začne bednu plnit. V oběhu jsou bedny pouze dvě, vyjma dílu 

504 762, kde jsou použity tři. Množství dílů v prvních dvou případech z tabulky vystačí 

svářeči na půl směny, tedy 4 hodiny. Obsah jedné bedny materiálu 504 762 vystačí svářeči 

na zhruba jednu hodinu práce. Na pracovišti má vždy bedny dvě, přičemž po vyprázdnění 

jedné z nich, ji manipulant odnese a vymění za plnou. Svářeč na každé směně pracuje vždy 

s jedním druhem materiálu, tzn. buď svařuje 504 746 nebo 504 846 anebo 504 762. Ke 

kombinaci dochází pouze v případě 504 746 a 504 846, a sice půl směny jeden druh a další 

část směny druhý. Je to z důvodu, že každý druh vyžaduje jiný způsob uchycení a při 

kombinaci by docházelo ke zpomalení a neplnění tak dané normy. Na podestě probíhá 

samozřejmě výroba i dalších podsestav, ale ty se vyrábějí přímo do skluzů pro jednotlivá 

pracoviště a není tak třeba používat KLT přepravek.  
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Obrázek 20 Pohyb materiálu mezi podestou, svařovnou a montáží 

 

 

4.6  Navržené postupy mezi podestou a montáží 

 Jak již bylo uvedeno v předešlém textu, podesta a montáž jsou zcela samostatná a 

oddělená pracoviště. Vzhledem k tomu, že jsou tato dvě pracoviště od sebe nejvíce 

vzdálená, a že použitý materiál na výrobu je zpravidla těžšího charakteru, použil jsem pro 

manipulaci s ním jiný druh plastových bedýnek, a sice KLT 4147 v zelené barvě, viz. 

obrázek 21. Jedná se o menší přepravky, než v předešlých případech, o rozměrech 396 x 

297 x 147mm. Manipulace s nimi probíhá bez použití jakýchkoliv vozíků apod., příslušný 

materiál si v momentě potřeby každý pracovník odnese na své pracoviště. 
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Obrázek 21 Plastová bedna KLT 4147 

 

 V tabulce 8 jsou zachyceny všechny díly, které se na podestě pro pracoviště 

montáže vyrábějí. Jedná se zpravidla o drobné dílce, sloužící k finálnímu sestavení 

mechanismu sedáku. V tabulce jsou jednak fotky s číslem daného dílu, ale také počty 

potřebné k sestavení jednoho celého sedáku. Fotky uvedené v tabulce odpovídají 

skutečnému označení jednotlivých KLT bedýnek. 

Tabulka 8 Díly pro montáž 

Označení bedny 
Číslo 
dílu 

Fotka na bedně 
Pro montáž Počet kusů            

v bedně 
Počet beden          

v oběhu 

50
4 

93
4 

 

2 150 4 

50
4 

93
2 

 

1 150 2 

50
4 

93
3 

 

1 150 2 

50
4 

93
1 

 

2 150 4 
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 Celý sytém je navržen tak, že v případě dílu 504 932 a 504 933 jsou v oběhu od 

každého druhu pouze bedýnky dvě, které se mění vždy prázdná za plnou. To znamená, že 

příslušný pracovník přinese na podestu prázdnou bedýnku na dané místo a odnese si 

bedýnku plnou. Prázdná bedýnka tak vyvolá poptávku a příslušná pracovnice začne 

bedýnku plnit. Každá bedýnka je navržena na 150 kusů, což stačí pracovníkovi montáže 

zhruba na jednu směnu. Toto množství je optimální, jednak z hlediska četnosti odebírání 

materiálu a jednak z hlediska váhy plné bedýnky, tedy manipulace. Jedna takto naplněná 

bedýnka váží zhruba 12 kg. Naplnění jedné bedýnky je pro jednu pracovnici záležitost 

zhruba 35 minut. Každé výrobní zařízení na podestě má své počítadlo, pracovnice bedýnku 

vždy naplní ve stejném počtu, tedy 150 kusů. Na každý druh vyráběného materiálu má 

pracovnice příslušný balící list, podle kterého musí bedýnku naplnit a připravit. Celý 

koloběh se neustále opakuje. Pracoviště montáže neobsluhuje manipulant, jako je tomu na 

svařovně, ale přímo jednotliví dělníci, kteří montáž provádějí. Každý si tak zajistí potřebné 

díly pro své pracoviště, tedy montážní stůl. 

 Pro díly 504 931 a 504 934, kterých se do finálního sedáku montuje dvojnásobek, 

dva kusy od každého, jsem navrhl čtyři bedýnky pro každý materiál. Princip je stejný, 

s tím, že dvě bedýnky zůstávají na montáži, zatímco zbylé dvě se plní na podestě. Jak již 

bylo popsáno v předešlém textu, pracoviště montáže se skládá z několika montážních stolů, 

u kterých je vždy jeden pracovník provádějící danou operaci. Ačkoliv se díly 504 931 a 

504 934 používají celkem dva od jednoho druhu na finální sedák, děje se tak na rozdílných 

montážních stolech viz. obr. 20. To znamená, že vlastně pro všechny díly z podesty si 

chodí různí pracovníci montáže od různých montážních stolů, ale vždy a pouze s jednou 

KLT bedýnkou, kterou vymění za plnou. 
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5  Ekonomické zhodnocení 

 Tato část mé diplomové práce je zaměřena jednak na vyčíslení a zhodnocení 

nákladů potřebných k zavedení výše popsaných postupů, ale také na případné ekonomické 

přínosy s tím související. 

 

5.1 Náklady na zavedení systému KANBAN 

  Největší část nákladů tvoří samozřejmě investice na pořízení  potřebného množství 

obalů, tedy plastových KLT beden. V tabulkách 9 a 10 jsou vyčísleny celkové náklady pro 

jednotlivá pracoviště, včetně obalů, pojízdných vozíků a popisných štítků. Ceny 

v tabulkách jsou bez DPH a jsou uvedeny v korunách. 

 

Tabulka 9 Náklady na KANBAN mezi pracovišti MIOS, AFO 10, AFO 20 a dalšími stanicemi 

 

 Pokud porovnáme tabulku 9 a 10, je patrné, že největší pořizovací náklady jsou pro 

pracoviště mezi AFO 10 a ostatními stanicemi, popsané viz. odstavec 4.4. Je to 

pochopitelné, jelikož právě na tomto pracovišti je výroba nejrozmanitější a je zde tak 

zapotřebí největšího počtu obalů. Naopak nejnižší náklady jsou mezi podestou a 

svařovnou, kde je počet použitých obalů nejmenší. Není zde ani použito žádných 

manipulačních pomůcek, jako vozíky apod. Pro lepší dokreslení výše nákladů na 

jednotlivých pracovištích je vše graficky znázorněno na obrázku 22.  

 

 

Mezi nýtovacím zařízením 

MIOS, AFO 10 a AFO 20 
Mezi AFO 10 a dalšími stanicemi Nakoupené 

části 
Cena za kus 

[Kč] 
Počet kusů Cena celkem 

[Kč] 
Cena za kus 

[Kč] 
Počet kusů Cena celkem 

[Kč] 

KLT 4147 155   155   

KLT 4280 231 20 4620 231 15 3465 

KLT 6280 392   392 30 11760 

Vozíky 682 4 2728 682 4 2728 

Štítky 11 40 440 11 100 1100 

Celkem  7 788   19 053  
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Tabulka 10 Náklady na KANBAN mezi podestou, svařovnou a montáží 

  

 Po sečtení všech nákladů z tabulek 9 a 10 je patrné, že náklady celkem činí 

30 736Kč, což se domnívám, není příliš vysoká suma. Je potřeba ještě zdůraznit, že 

původní uspořádání na jednotlivých pracovištích vyžadovalo také jisté náklady na obaly 

apod., tzn. ty je třeba tedy ještě odečíst, abychom zjistili skutečné navýšení či ponížení 

oproti původnímu stavu.  
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Obrázek 22 Grafické znázornění nákladů na pracovištích 

Mezi podestou a svařovnou Mezi podestou a montáží Nakoupené 

části 
Cena za kus 

[Kč] 
Počet kusů Cena celkem 

[Kč] 
Cena za kus 

[Kč] 
Počet kusů Cena celkem 

[Kč] 

KLT 4147 155   155 12 1860 

KLT 4280 231 7 1617 231   

KLT 6280 392   392   

Vozíky 682   682   

Štítky 11 14 154 11 24 264 

Celkem  1 771   2 124  
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 Jak je vidět na obrázku 15, např. pracoviště u AFO 10 nemělo přesně stanovený 

počet obalů, zkrátka plnily se zcela nekontrolovaně. Z tohoto důvodu nejsem schopen 

přesně určit množství původně používaných obalů v oběhu, jelikož jejich počet se 

v průběhu výroby neustále měnil. Nicméně tabulky 11 a 12 zachycují alespoň průměrné 

množství obalů na jednotlivých pracovištích pro lepší dokreslení a porovnání celé situace.  

 

Tabulka 11 Vyčíslení původních nákladů mezi pracovišti MIOS, AFO 10, AFO 20 a dalšími stanicemi 

 Z těchto dvou tabulek plyne, že průměrné náklady na obaly celkem za všechna 

pracoviště činily 38 048 Kč, což je o 7 312 Kč víc, než po přechodu na systém KANBAN. 

Celé porovnání nákladů před a po zavedení systému KANBAN je graficky znázorněno na 

obrázku 23. 

Tabulka 12 Vyčíslení původních nákladů mezi podestou, svařovnou a montáží 

Mezi nýtovacím zařízením 

MIOS, AFO 10 a AFO 20 
Mezi AFO 10 a dalšími stanicemi Nakoupené 

části 
Cena za kus 

[Kč] 
Počet kusů Cena celkem 

[Kč] 
Cena za kus 

[Kč] 
Počet kusů Cena celkem 

[Kč] 

KLT 4147 155   155   

KLT 4280 231   231 18 4158 

KLT 6280 392   392 36 14112 

Gitterboxy 2781 4 11124 1000   

Štítky 11   11   

Celkem  11 124   18 270  

Mezi podestou a svařovnou Mezi podestou a montáží Nakoupené 

části 
Cena za kus 

[Kč] 
Počet kusů Cena celkem 

[Kč] 
Cena za kus 

[Kč] 
Počet kusů Cena celkem 

[Kč] 

KLT 4147 155   155 22 3410 

KLT 4280 231 24 5544 231   

KLT 6280 392   392   

Gitterboxy 1000   1000   

Štítky 11   11   

Celkem  5 544   3 410  
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Obrázek 23 Grafické porovnání nákladů na pracovištích 

 

 Z předchozího porovnání je patrné, že co se týče výše nákladů před a po zavedení 

systému KANBAN, je rozdílná suma nákladů na obaly téměř zanedbatelná. Hlavní přínos 

z hlediska obalů plyne, dle mého názoru, hlavně z přesné definice jejich počtu v oběhu a 

tedy v zamezení jakéhokoliv jejich samovolného nárůstu. 

 

5.2 Úspory po zavedení systému KANBAN 

 V následujícím textu budou popsány a vyčísleny úspory plynoucí ze zavedení 

nových postupů na pracovištích v rámci systému KANBAN. Z důvodu přechodu výroby ze 

systému tlaku na systém tahu došlo k následujícím úsporám: 

• úspora jednoho dělníka obsluhujícího současně AFO 10 a nýtovací zařízení MIOS 

• úspora obalů, díky přesné definici jejich počtu 

• úspora kapitálu vázaného v rozpracované výrobě 

• zkrácení doby toku materiálu a lepší dodržování FIFO 
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5.2.1 Úspora pracovní síly 

 Po zavedení jednotlivých postupů na pracovištích došlo zhruba po měsíci k tomu, 

že výroba jednotlivých podsestav již přestala být nahodilá a mnohdy na poslední chvíli, či 

naopak v nesmyslném předstihu. Myslím, že i do značné míry došlo k ulehčení práce pro 

samotného mistra na pracovišti, jelikož výrobě jednotlivých podsestav již nemusí věnovat 

takovou pozornost jako předtím. Z tohoto důvodu došlo k úspoře jedné pracovní síly, 

konkrétně obsluhy na pracovišti AFO 10, kde byly původně pracovnice dvě, z nichž jedna 

obsluhovala pouze AFO 10 a druhá částečně AFO 10, dále nýtovací zařízení MIOS a 

vypomáhala i na podestě při výrobě nýtovaných podsestav. Tato úspora za jednoho 

pracovníka činí měsíčně částku zhruba 12 650 Kč , z hlediska superhrubé mzdy se pak tato 

částka rovná 16 950 Kč. 

 

5.2.2 Úspora obalů 

 Jak již bylo částečně zmíněno v odstavci 5.1, došlo skutečně i k úspoře jednotlivých 

druhů obalů v oběhu a tedy finančních prostředků v nich vázaných. Suma vzniklá snížením 

jejich množství není nikterak výrazná, ale díky přesné definici jejich počtu na jednotlivých 

pracovištích je možné používat pouze stanovené druhy v daném množství. To má 

především za následky: 

• nedochází k jejich záměně či ztrátě 

• nedochází k jejich samovolnému nárůstu 

• dochází k výrazné úspoře místa na pracovištích 

• čím méně obalů, tím méně zboží v nich, a tedy méně vázaného kapitálu v zásobách 

 

5.2.3 Úspora kapitálu vázaného v rozpracované výrobě 

 Vzhledem ke snížení počtu obalů v oběhu se také snížil počet jednotlivých 

podsestav v nich uložených. Dříve se velmi často stávalo, že jednotlivých vyrobených 

druhů podsestav materiálu bylo málo, mnohem častěji se však stávalo, že jich bylo moc a 

sice pamatuji i případy, kdy jednoho druhu bylo vyrobeno až na 14 dní dopředu a druhého 

téměř nic. V návaznosti na objednávání dalšího materiálu tato skutečnost mohla činit 

značný problém, vzhledem k hromadění se velkého počtu materiálu. Jen pro představu, 

systém na objednávání materiálu funguje tak, že po zadání výroby jednotlivých podsestav, 

se daný materiál v systému odečte a systém tak může vykazovat minimální zásobu 
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nakupovaného materiálu na skladě, či případně úplnou nulu. V takovém případě příslušný 

logistik samozřejmě urychleně materiál objedná a dojde tak k jeho hromadění, jelikož se na 

skladě současně vyskytuje materiál v jednotlivých podsestavách, ale také materiál surový. I 

z tohoto hlediska je optimální držet minimální potřebné množství v rozpracované výrobě. 

Pro názorné srovnání poslouží tabulky 13, 14, 15 a 16, ve kterých je znázorněno porovnání  

výše zásob v rozpracované výrobě a to z hlediska uloženého kapitálu před a po zavedení 

systému KANBAN. Situace před zavedením KANBAN je vztažena k množství obalů 

z tabulky 11 a 12, tedy jakéhosi průměrného množství na jednotlivých pracovištích, jelikož 

jak již bylo zmíněno stanovení jejich přesného počtu by bylo velice obtížné, vzhledem ke 

zcela nahodilé a nekontrolované výrobě, ke které v minulosti často docházelo. 

 

Tabulka 13 Rozdíl kapitálu vázaného v zásobách mezi pracovišti MIOS, AFO 10 a AFO 20 

Před zavedením KANBAN 
Druh 

materiálu 
Druh 
obalů 

Počet 
obalů   

Plnící 
množství     

[ks] 

Celkem  
[ks] 

Cena      
za kus 
[Kč] 

Kapitál        
v zásobách 

[Kč] 

504 751    
1 nýt 

Gitterbox 
2 400 800 54,25 43 400 

504 752    
1 nýt 

Gitterbox 
2 400 800 54,25 43 400 

504 751    
3 nýty 

Gitterbox 
2 400 800 56,11 44 888 

504 752    
3 nýty 

Gitterbox 
2 400 800 56,11 44 888 

Po zavedení KANBAN 
504 751    
1 nýt 

KLT 
6280 5 20 100 54,25 5 425 

504 752    
1 nýt 

KLT 
6280 5 20 100 54,25 5 425 

504 751    
3 nýty 

KLT 
6280 5 20 100 56,11 5 611 

N
ýt

ov
ac

í z
ař

íz
en

í M
IO

S
, A

F
O

 1
0 

a 
A

F
O

 2
0 

504 752    
3 nýty 

KLT 
6280 5 20 100 56,11 5 611 

Rozdíl 
kapitálu         

v zásobách 
154 504,00 

 

 Z tabulky 13 je patrné, že rozdíl vázaného kapitálu v jednotlivých podsestavách na 

daném pracovišti je značný a jeho snížením se tak dají tyto finanční prostředky využít 

k jiným potřebám firmy. Je třeba zdůraznit, že jak v tabulce 13, tak i v následujících třech 

tabulkách, je počítáno srovnání vzhledem k maximální naplněnosti všech použitých obalů. 
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 Samozřejmě ne vždy tomu tak bylo a je, protože dochází k postupnému 

vyprazdňování a opětovnému plnění, to znamená, že v tomto stavu naplnění se zboží 

nachází jen zřídka kdy. Na druhou stranu je třeba pro srovnání zvolit nějakou poměrovou 

hodnotu, z tohoto důvodu jsem zvolil maximální možné naplněné množství a to jak před, 

tak po zavedení systému KANBAN.  

Tabulka 14 Rozdíl kapitálu vázaného v zásobách mezi pracovišti AFO 10 a dalšími stanicemi 

Před zavedením KANBAN 
Druh 

materiálu 
Druh 
obalů 

Počet 
obalů 

Plnící 
množství  

[ks] 

Celkem   
[ks] 

Cena      
za kus 
[Kč] 

Kapitál         
v zásobách 

[Kč] 

504 830 
KLT 
4280 6 20 120 43 5160 

504 730 
KLT 
6280 6 20 120 24,07 2888,4 

504 732 
KLT 
6280 6 20 120 22,76 2731,2 

504 647 
KLT 
6280 6 20 120 38,84 4660,8 

504 940 
KLT 
6280 6 20 120 70,88 8505,6 

504 832 
KLT 
6280 6 20 120 56,89 6826,8 

504 850 
KLT 
4280 6 80 480 5,3 2544 

504 755 
KLT 
4280 6 80 480 5,53 2654,4 

504 944 
KLT 
6280 6 20 120 60,54 7264,8 

Po zavedení KANBAN 

504 830 
KLT 
4280 5 20 100 43 4300 

504 730 
KLT 
6280 5 20 100 24,07 2407 

504 732 
KLT 
6280 5 20 100 22,76 2276 

504 647 
KLT 
6280 5 20 100 38,84 3884 

504 940 
KLT 
6280 5 20 100 70,88 7088 

504 832 
KLT 
6280 5 20 100 56,89 5689 

504 850 
KLT 
4280 5 80 400 5,3 2120 

504 755 
KLT 
4280 5 80 400 5,53 2212 

A
F

O
 1

0 
a 

da
lš

í s
ta

ni
ce

 

504 944 
KLT 
6280 5 20 100 60,54 6054 

Rozdíl 
kapitálu    

v zásobách 
7 206,00 
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 Samozřejmě jak již bylo uvedeno v předešlém textu údaje před zavedením systému 

KANBAN mají spíše dokreslující charakter, jelikož neexistovalo přesné množství obalů 

v oběhu, tzn. vázanost kapitálu v zásobách mohla být klidně ještě větší. 

Tabulka 15 Rozdíl kapitálu vázaného v zásobách mezi podestou a svařovnou 

Před zavedením KANBAN 
Druh 

materiálu 
Druh 
obalů 

Počet 
obalů 

Plnící 
množství  

[ks] 

Celkem   
[ks] 

Cena     
za kus 
[Kč] 

Kapitál       
v zásobách 

[Kč] 

504 746 
KLT 
4280 6 150 900 15,84 14256 

504 846 
KLT 
4280 6 150 900 15,84 14256 

504 762 
KLT 
4280 12 50 600 20,26 12156 

Po zavedení KANBAN 

504 746 
KLT 
4280 2 150 300 15,84 4752 

504 846 
KLT 
4280 2 150 300 15,84 4752 

P
od

es
ta

 a
 s

vař
ov

na
 

504 762 
KLT 
4280 3 50 150 20,26 3039 

Rozdíl 
kapitálu      

v zásobách 
28 125,00 

 

Tabulka 16 Rozdíl kapitálu vázaného v zásobách mezi podestou a montáží 

Před zavedením KANBAN 
Druh 

materiálu 
Druh 
obalů 

Počet 
obalů 

Plnící 
množství  

[ks] 

Celkem  
[ks] 

Cena     
za kus    
[Kč] 

Kapitál 
v zásobách 

[Kč] 

504 934 
KLT 
4147 6 150 900 21,95 19755 

504 932 
KLT 
4147 5 150 750 11,35 8512,5 

504 933 
KLT 
4147 5 150 750 11,35 8512,5 

504 931 
KLT 
4147 6 150 900 6,55 5895 

Po zavedení KANBAN 

504 934 
KLT 
4147 4 150 600 21,95 13170 

504 932 
KLT 
4147 2 150 300 11,35 3405 

504 933 
KLT 
4147 2 150 300 11,35 3405 

P
od

es
ta

 a
 m

on
tá

ž 

504 931 
KLT 
4147 4 150 600 6,55 3930 

Rozdíl 
kapitálu  

v zásobách 
18 765,00 
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 Celkově uspořená suma vázaného kapitálu v rozpracované výrobě tak činí zhruba 

208 600 Kč. Po zavedení systému KANBAN se tedy hladina kapitálu vázaného 

v rozpracované výrobě trvale snížila o tuto sumu. Na obrázku 24 je celá tato skutečnost 

graficky znázorněna. 
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Obrázek 24 Grafické porovnání výše vázaného kapitálu v rozpracované výrobě 

 

 

5.2.4 Zkrácení doby toku materiálu a lepší dodržování FIFO 

 Dle mého názoru neméně významným přínosem je právě zkrácení doby toku 

materiálu, ale také lepší dodržování FIFO. Vzhledem k tomu, že dochází k plynulejšímu 

toku materiálu, hlavní přínos z ekonomického hlediska vidím především v tom, že se tak 

snižuje potenciální hrozba výskytu zastaralého materiálu, což v případě kovových součástí 

představuje především nebezpečí rzi a podobně. Není tedy třeba vynakládat další finanční 

prostředky na odrezení, či nákup nového materiálu výměnou za materiál starý, 

znehodnocený a dále tak nepoužitelný. 
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5.2.5 Zhodnocení 

 Vzhledem k navrženým postupům a dosaženým výsledkům po samotném zavedení 

systému KANBAN, se domnívám, že vzniklý přínos je dostatečný a došlo tak v mnoha 

ohledech k výraznému zlepšení a to jak po stránce ekonomické, tak funkční.  

 Z diplomové práce je patrné, že ne všechna pracoviště jsou řízena pomocí systému 

KANBAN, viz. obr. 9. I když tomu tak skutečně není, myslím, že napojení  na 

„nekanbanové“ oblasti, jako je například proces výdeje samotného materiálu do výroby, je 

uspokojivé a dostatečně systémově propojené. Každý vstupní materiál má přesně 

vymezené své místo, pokud možno v co největší blízkosti k samotné spotřebě a je přesně 

nadefinovaný prostor k jeho uskladnění. Nelze tedy umístit větší množství tohoto materiálu 

na dané místo a na první pohled je zcela patrný stav zásob vybraného materiálu. Po zadání 

výroby příslušným mistrem se tento materiál automaticky odečte ze systému. 

 V tomto směru vidím ještě možnosti určitého vylepšení, a to především z hlediska 

zavedení čárových kódů a přenosných terminálů. Pomocí nich by se tak mohly informace o 

stavu skladu aktualizovat on-line. Vzhledem k pořizovací hodnotě takovéhoto zařízení a 

v závislosti na vzniklých přínosech, by bylo však řešení této otázky na další samostatnou 

práci.  
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6 Závěr 

 Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout jednotlivé postupy v rámci systému 

řízení KANBAN a provést jejich zhodnocení. Vzhledem k tomu, že samotné důsledky 

implementace systému KANBAN se zpravidla dostaví až po jistém časovém odstupu, 

navrhl jsem nejprve jednotlivé postupy na pracovištích a teprve zhruba po více než měsíci 

jsem byl schopen provést určité závěry plynoucí ze samotné implementace. To znamená, 

že právě díky dostatku času na vypracování diplomové práce jsem tak mohl dostatečně 

celou problematiku posoudit a zhodnotit.  

 Z práce je patrné, že díky samotnému systému KANBAN došlo skutečně dle mého 

názoru k významným ekonomickým přínosům. Vzhledem k mé každodenní práci považuji 

však za největší vylepšení samotný tok materiálu a jeho nové uspořádání, zvláště pak 

v rozpracované výrobě. Díky nově navrženým postupům došlo hlavně ke zmenšení 

skladovacího prostoru a k lepšímu obratu zásob. Jelikož jsem měl možnost vidět a zažít 

jednotlivá pracoviště předtím, než jsem navrhl výše popsané postupy, mohu potvrdit, že 

rozdíl je skutečně značný.  

 Vstupní materiál dostal již v počátcích výroby projektu SLW2 jakýsi řád, pomocí 

přesné definice jeho uspořádání na jednotlivých pracovištích. Ovšem právě materiál 

v rozpracované výrobě se stal hned po převodu projektu jakousi „černou dírou“, bez řádu a 

logické provázanosti. Jsem rád, že právě po zavedení systému KANBAN se tato část 

výroby zprůhlednila a stala se tak na první pohled lépe čitelnou. V současné době je i pro 

případnou návštěvu na pracovišti přesně vidět, jaký je aktuální stav zásob v rozpracované 

výrobě. Z tohoto důvodu je i samotná obsluha pracovišť schopna včas rozpoznat a určit 

danou potřebu. V tomto směru také vidím největší přínos právě pro moji práci ve firmě 

MAGNA SEATING Automotive, jelikož za samotné objednávání, včasné a dostatečné 

doplňování materiálu na jednotlivých pracovištích jsem odpovědný. 
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