




ZASADY.DOC 

Zásady pro vypracování diplomové práce 
 

I. 

 Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 

 

II. 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list 5. Obsah DP 

2. Zásady pro vypracování DP 6. Textová část DP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání DP, který student obdrží na své oborové katedře.  

 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za titulním listem. („Zásady pro 

vypracování diplomové práce“ jsou ke stažení na webových stránkách fakulty). 
 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (ke stažení na webových 
stránkách fakulty) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP. 
V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 5) Obsah DP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část DP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním DP; 
 Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

 

DP bude zpracována v rozsahu min. cca 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité 
literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8). 



ZASADY.DOC 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 
 

ad 7) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 

důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu DP. 

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 
zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 
 

IV. 

 Diplomová práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem magisterského, resp. 
navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2012/2013. 

 

 

 

Ostrava 30. 11. 2012    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 





 

Anotace 

Diplomová práce s názvem „Zefektivnění logistických toků výrobní linky“ se ve své 

teoretické části věnuje problematice logistiky výroby a metod pro analýzu a zlepšování 

logistických toků. Dochází zde k vymezení pojmů štíhlého podniku, nástrojů štíhlé výroby, 

metody zavádění změn DMAIC či metody mapování toku hodnot VSM. Praktická část této 

práce byla řešena ve společnosti DURA Automotive Systems s.r.o. s cílem analyzovat, 

navrhnout a z části také implementovat zefektivnění logistických toků v oblasti předvýroby 

LDC (Light Duty Cables) a to sice za pomoci již zmíněné metody DMAIC. Konkrétně se 

zabývá snížením a optimalizací zásob v jednotlivých fázích výroby, snížením existence 

prostojů, redukcí rozpracovanosti, získáním plynulejšího materiálového toku či zefektivněním 

sytému řízení prostřednictvím nových nastavení systémů kanban.  
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In its theoretical part, the thesis titled "Efficiency Improvement of Logistics Flows within 

Production Line" deals with problems of production logistics and methods for analysis and 

improvement of logistics flows. The terms “lean enterprise”, “lean manufacturing tools”, 

“method of implementation of DMAIC changes” and “method of Value Stream Mapping 

(VSM)” are defined. The practical part of this work was carried out in the company DURA 

Automotive Systems Ltd. in order to analyze, propose and to partly implement the efficiency 

improvement of logistics flows in the Primary of LDC (Light Duty Cables) with the help of 

the above-mentioned DMAIC method. The thesis deals specifically with reduction and 

optimization of reserves in individual production phases, with reduction of downtime and 

work in process and with ways to get smoother material flow and more efficient control 

system through new settings of kanban systems.   
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Úvod 

Jeden z mnoha tlaků, jemuž jsou podniky v rámci současného konkurenčního boje 

takřka neustále nuceni čelit, je tlak na permanentní snižování zásob. Tato oblast se tak stále 

častěji stává jedním z prioritních zájmů managementu podniků, jelikož kapitál, který je 

v tomto aktuálně nevyužitém materiálu zbytečně ukryt, představuje pro společnost často až 

příliš vysoké finanční zatížení. K eliminaci tohoto problému vede jistě mnoho cest, minimálně 

v posledních dvaceti letech se však zejména v automobilovém průmyslu hovoří především o 

pojmech jako je štíhlý podnik, či štíhlá výroba. Díky tomu se nyní tzv. „zeštíhlování podniků“ 

řadí k celosvětovým trendům a to prakticky ve všech odvětvích nejen výrobního charakteru. 

Odměnou za onu snahu zeštíhlet však bývá sklízení pomyslných plodů v podobě snížení 

plýtvání, minimalizace zásob a v konečném důsledku tedy i nákladů, racionalizace výroby, 

zvýšení přidané hodnoty, efektivity či výkonnosti firmy. K jednomu z nástrojů štíhlé výroby 

patří také původem japonský samoregulační systém řízení s názvem kanban, jehož základem 

je neustálé sledování zásob, kterým také odpovídá počet obíhajících kanbanových karet. Právě 

skrze racionální snížení počtu kusů či metrů materiálu mezi jednotlivými výrobními fázemi  

a taktéž snížení počtu karet, reprezentující např. koše či přepravky, jež tento materiál 

uchovávají, lze docílit i poklesu příliš vysokých hladin zásob, jak ve výsledku své praktické 

části ukazuje právě tato diplomová práce. Ta se ve dvou kapitolách věnuje teoretickému 

nastínění především již zmíněného principu štíhlosti podniku a také metodám analýz  

a zlepšování logistických toků. Mezi těmito metodami je nutno vyzdvihnout především tu pro 

zavádění změn DMAIC, podle níž je kompletně zpracovávána i následující praktická část. 

Problematika snížení a optimalizace zásob v jednotlivých fázích předvýroby  

a zefektivnění systémů řízení byla prakticky řešena v kopřivnické pobočce americké 

společnosti DURA Automotive Systems, s.r.o., která je jedním z největších celosvětových 

výrobců komponentů pro automobilový průmysl. Hlavním cílem této práce je analýza, návrh, 

dílčí implementace a následný monitoring zefektivněných logistických toků v oblasti 

předvýroby LDC (Light Duty Cables), která v sobě zahrnuje výrobu konduitů, lanek  

a ochranných sleevů. Jelikož je k této části diplomové práce přistupováno skrze metodu 

DMAIC, je přehledně rozdělena na pět fází - definování problémů a cílů, měření a sběr dat, 

analýza, samotné zlepšování (implementace) a v konečné fázi i řízení, neboli monitoring 

nastolené optimalizace. V poslední fázi lze také nalézt vyčíslení finančního přínosu 

společnosti DURA. 
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1  Představení podniku – DURA Automotive Systems 

Americká skupina DURA Automotive Systems se zabývá především výrobou  

a distribucí automobilových komponentů. V současné době patří mezi hlavní nezávislé 

konstruktéry a výrobce skelných konstrukčních systémů, sedadlových kontrolních systémů, 

dveřních systémů, řídicích kontrolních systémů, technologických montážních prvků  

a vnějších sloupků karosérie pro automobilový průmysl. Své produkty DURA distribuuje 

prakticky všem významným evropským, severoamerickým a japonským konečným výrobcům 

automobilů (OEM1) a také řadě přímým subdodavatelům (tzv. 1 línie).  

Celkem 39 výrobních, administrativních a vývojových hal skupiny DURA jsou 

strategicky rozmístěny v šestnácti státech, ležících na čtyřech světových kontinentech – 

v severní a jižní Americe, v Evropě a v Asii, přičemž jen na Evropském kontinentu jich 

nalezneme 21. Konkrétně se nacházejí v Německu, Velké Británii, Francii, Španělsku, 

Rumunsku, Rusku a samozřejmě také v České Republice. Sídlo skupiny se pak nalézá v USA 

ve městě Rochester Hills ve státě Michigan a celkový počet zaměstnanců se pohybuje okolo 

čísla 10 800. Celkový obrat skupiny DURA se udává 1,6 miliardy dolarů, což je bezmála 32 

miliard Kč. Současným CEO (Chief executive officer neboli výkonným obchodním ředitelem, 

slovy českého práva – statutárním orgánem) je pan Jeff Stafeil. 

V roce 2010, kdy společnost DURA zaznamenala výraznou změnu obsazení 

vrcholového managementu, byla představena nová vize firmy – „One World, One DURA“, 

neboli „Jeden svět, jedna DURA“, tato vize se pak dále rozšiřuje na: „Jedno poslání, jedna 

víra, jeden cíl“, z čehož jednoznačně vyplývá jednota všech zmíněných poboček takřka po 

celém světě. Za další důležité heslo společnosti lze označit „Innovation driven by inspiration“, 

čili myšlenka, že inovace je tažena či řízena inspirací. Obecně lze konstatovat, že inovace  

a proces trvalého zlepšování kvality nejen technologických postupů, stejně jako důraz na co 

nejmenší dopad na životní prostředí, bezpečnost a výkon jsou v této společnosti prioritou. 

[19] 

 

 

                                                 
1 OEM (neboli Original Equipment Manufacturer) je zkratkou obchodního termínu označující takové 

výrobce, jenž své finální produkty prodávají pod vlastní obchodní značkou, avšak díly a komponenty které při 

jejich výrobě využívají, jsou od jiných výrobců. 
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1.1 DURA Automotive Systems CZ 

V České Republice se nacházejí celkem tři pobočky skupiny DURA rozdělené do 

dvou z celkových tří divizí. Komanditní společnost DURA Automotive CZ v Blatné  

a společnost s ručeným omezením DURA Automotive Glass ve Strakonicích spadají do 

divize označené jako Body & Glass. V Kopřivnici v Průmyslovém Parku 300, zhruba 37 km 

na jihovýchod od Ostravy se pak nalézá DURA Automotive Systems s.r.o., jenž je součástí 

divize Control Systems, které se také bude tato diplomová práce věnovat.  

Stavba závodu v Kopřivnici započala koncem roku 2000, přičemž samotná výroba 

byla zahájena o necelé tři roky později, v říjnu 2003. Jeho administrativní část leží na ploše  

2 492 m2, výrobní pak 18 320 m2 a je nositelem určitého evropského prvenství, jednalo se 

totiž o první evropský závod DURA s multivýrobou. Dnes je kopřivnická DURA jediným 

závodem ze skupiny produkující kompletní sortiment řídicích kontrolních systémů. Mezi 

tento sortiment spadají kabely na otevírání kapoty a dveří, kabely pro automatické a manuální 

převodovky, brzdové kabely, ruční parkovací systémy, řadicí systémy pro manuální 

převodovky, řadicí páky a vstřikolisově pouzdřené komponenty. V rámci divize Control 

Systems spadá tento závod mezi největší co do počtu pracovníků, který se v roce 2011 ustálil 

na hodnotě 727 (viz. Obr. 1.1). [19]  

Zdroj: Vlastní zpracování; DURA Automotive Systems. Plant Presentatiton, Kopřivnice  2012 
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1.1.1 Zákazníci 

Mezi aktuální zákazníky a odběratelé kopřivnického závodu DURA Automotive 

Systems s.r.o. patří automobilky BMW, Volkswagen, Škoda Auto, Opel, Nissan, Ford, Volvo, 

Renault, TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.), General Motors, Land 

Rover, Bentley a PSA Peugeot Citroën. Dále pak firmy ZF Lemförder, BOSCH, Brose, Bode, 

Lear Corporation. 

Ekonomická krize v letech 2008–2009 se samozřejmě podepsala recesí i na 

automobilovém průmyslu a tudíž i na společnosti DURA a to jak na stavu zaměstnanců (viz 

předchozí Obr. 1.1), tak na velikosti tržeb. Z tohoto důvodu také ve firmě existovaly obavy 

z vývoje prodejů v letech následujících. Avšak již rok 2010 ukázal, že tyto obavy byly zcela 

zbytečné, jelikož prodeje z tohoto roku dokonce zaznamenaly nejvyšší úroveň v historii 

kopřivnického podniku a to sice 75 miliónu EUR (cca. 1,9 mld CZK). 30% nárůst oproti 

ročnímu plánu znamenal neočekávaný předstih do té doby nejúspěšnějšího roku 2007. Rok 

2011 byl taktéž ve znamení rekordních tržeb, kdy došlo k dalšímu významnému nárůstu 

oproti předešlému roku na celých 94 miliónů EUR (cca. 2,3 mld CZK), čímž se tento rok stal 

samozřejmě tím doposud nejúspěšnějším. Vývoj prodeje od započetí výroby v kopřivnické 

DURA Automotive Systems s.r.o. je přehledně zobrazen v Obr. 1.2. [19] 

Zdroj: Vlastní zpracování; DURA Automotive Systems. Plant Presentatiton, Kopřivnice  2012 
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Mezi dominantní zákazníky lze zařadit především automobilky Volkswagen a Ford,  

a společnost ZF Lemförder. Také prodej řadicích kabelů pro automatické převodovky do 

automobilů AUDI zaznamenal již v roce 2010 značný nárůst, zejména z důvodu rostoucí 

poptávky po automobilech vybraných značek na čínském trhu. Vzhledem k tomu, že již od 

třetího kvartálu roku 2010 DURA plnila jen velmi těsně požadavky zákazníků na tyto kabely, 

a to i přes fakt, že výrobní linka pracovala v nepřetržitém provozu, vyžádal si zákazník ZF 

Lemförder investici do zcela nové výrobní linky pro rok 2011. 

Výše zmíněné rekordní prodeje měly za následek i procentuální změnu podílu 

jednotlivých zákazníků na celkových tržbách, avšak pořadí klíčových odběratelů zůstalo 

nezměněno. Jak ukazuje Obr. 1.3 – jsou jimi nadále Volkswagen Group s 23% podílem, ZF 

Lemförder s 22% a automobilka Ford s 20%. [19] 

Zdroj: Vlastní zpracování; DURA Automotive Systems. Plant Presentatiton, Kopřivnice  2012 

1.1.2 Produkty 

Jak již bylo napsáno, kopřivnický závod DURA spadá do divize Control Systems a její 

produktové portfolio tak tvoří kabely na otevírání kapoty a dveří, kabely pro automatické  

a manuální převodovky, brzdové kabely, ruční parkovací systémy, řadicí systémy pro 

manuální převodovky, řadicí páky a vstřikolisově pouzdřené komponenty. Grafické  

a procentuální vyjádření podílu na celkových prodejích jednotlivých skupin produktů lze 
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Obr. 1.3 Prodeje podle skupin zákazníků v roce 2011 
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shlédnout v Obr. 1.4. V Tab. 1.1 jsou uvedeny vybrané produkty včetně automobilů,  

ve kterých jsou v konečné fázi u zákazníků instalovány. [19] 

 

Zdroj: Vlastní zpracování; DURA Automotive Systems. Plant Presentatiton, Kopřivnice  2012 

 

Tab. 1.1 Ukázky vybraných konečných produktů 

Řadicí systémy 
pro manuální 
převodovky 

VW Polo, 
Škoda Fabia, 

Seat Ibiza 

 

Kabely na 
otevírání 

kapoty a dveří 

VW Golf, 
VW Passat  

Plynový kabel 
Peugeot 

107, Toyota 
Aygo  

Brzdový kabel Peugeot 207 
 

Mechanický 
systém ruční 

brzdy 

Ford C-Max 
a Kuga 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování; DURA Automotive Systems. Plant Presentatiton, Kopřivnice  2012 
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Obr. 1.4 Prodeje podle skupin produktů v roce 2011 



11 

1.1.3 Organizační struktura managementu 

Organizační strukturu managementu společnosti DURA Automotive Systems s.r.o. 

v Kopřivnici zobrazuje diagram Obr. 1.5. Konzultant této diplomové práce Ing. Luděk Žáček 

je manažérem štíhlé výroby, většina dat a informací v praktické části jsou tak právě z této 

úrovně. Během samotného zpracovávání DP však bylo nutno spolupracovat např. i s útvary 

logistiky či s vedoucími úseku předvýroby, s jednotlivými mistry i operátory konkrétních 

výrobních strojů. 

 

 

 

 

Obr. 1.5 Organizační struktura managementu 

Zdroj: Vlastní zpracování; DURA Automotive Systems. Plant Presentatiton, Kopřivnice  2012 
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2  Logistika výroby 

Prudký rozmach podniků a jejich expanze na nejrůznější trhy, jenž byl charakteristický 

pro ekonomický vývoj během 20. století měl za následek silný tlak na koordinovaný a řízený 

pohyb všech hmotných a hodnotových toků.  

Pro The council of Supply Chain Management Professional je logistika, respektive 

logistické řízení „ta část procesu dodavatelského řetězce, která se týká procesu plánování, 

implementace a kontroly efektivního a výkonného toku a skladování materiálu, zboží, služeb  

a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby za účelem uspokojení požadavků 

zákazníků.“ [3]  

Populární je také definice 7R (z anglického 7 rights), respektive 7S v českém 

překladu, která říká, že „logistika se zabývá dodáním Správného výrobku, ve Správném 

množství, ve Správném čase, Správné jakosti, na Správné místo, Správném zákazníkovi  

a za Správnou cenu.“ [12]    

Jelikož v sobě logistika integruje principy a poznatky z teorie řízení, modelování, 

optimalizace, simulace, organizace, techniky, ekonomiky, technologie či rozhodování, je 

možno jí označit za vědu multidisciplinární.  

Pod pojmem výroba si lze představit ucelený systém výrobních procesů a určitou 

organizační jednotku firmy, jež tyto procesy zabezpečuje. Výroba je charakterizována 

ekonomickými měřítky řízení a hodnocení jako jsou náklady, produktivita, cena či zisk. 

Výrobní proces je pak systémem jak výrobních, dopravních, manipulačních tak skladovacích 

úkonů, které se přímo podílejí na produkci konkrétního výrobku v určitém úseku výroby. 

Výsledkem takového výrobního procesu může být surovina, polotovar či finální výrobek. 

Jestliže výrobu pojmeme jakožto logistický tok, čili řetězec výrobních operací ve výrobní 

jednotce, která je řízena samostatně (podnik či závod), pak pod logistikou výroby v užším 

slova smyslu chápeme logistiku výrobního procesu, s níž přímo souvisí procesy jako 

strategické řízení a plánování, zakázková logistika, operativní řízení výrobního procesu, 

operativní plánování, dispečerské řízení či operativní evidence. S logistikou výrobního 

procesu také souvisejí činnosti zabezpečující výrobní proces a to sice technická příprava 

výroby, zásobování, skladování, doprava a manipulace (vnitropodniková doprava), balení, 

energetika, likvidace odpadu, údržba atd. [11]   
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Logistický řetězec představuje spojující element mezi dodavatele a odběratelem na 

jehož konci je zákazník a podnik, jakožto výrobní systém, je tohoto řetězce nedílnou součástí. 

Logistické řízení výroby se tedy v průmyslových podnicích zabývá plánováním, provedením 

a kontrolou efektivního toku a skladování materiálu, nedokončené výroby, hotových výrobků, 

služeb a s nimi spojených informací ve výrobních procesech s cílem uspokojení požadavků 

zákazníků. [8]    

 

2.1 Štíhlá výroba 

Problematika získání strategické výhody v hospodářské soutěži na globální úrovni, 

zvláště v současném dynamicky se rozvíjejícím prostředí a zejména pak v automobilovém 

průmyslu se zhruba v posledních dvaceti letech dotýká především pojmu „štíhlá výroba“.  

V USA a zemích západní Evropy byl po desetiletí uplatňován tradiční „tayloristický“ 

princip hromadné výroby se silně centralizovaným řízením, jenž byl zaměřen na nízké 

náklady a co největší produktivitu, avšak individuální požadavky zákazníků byli spíše 

druhořadé. Výsledkem tohoto přístupu bylo stále větší zaostávání automobilového průmyslu 

těchto zemí za japonskou konkurencí, jelikož naproti principu hromadné výroby vytvořili 

manažéři a inženýři v Japonském koncernu Toyota koncept „Výrobního systému Toyoty“, 

neboli TPS (Toyota Production System), který je v západním světě znám pod pojmem „Štíhlá 

výroba“ (Lean Manufacturing). Výzkumy uskutečněné v 80. letech minulého století 

potvrzující převahu japonského přístupu k řízení výroby, měly za následek rozšiřující 

tendenci štíhlé výroby právě i do zemí západní Evropy a USA. Tyto výzkumy totiž 

poukazovaly na fakt, že japonské firmy oproti Americké a Evropské konkurenci vyráběly 

s polovičním počtem zaměstnanců v montáži a vývoji, až s třetinou zásob, pětinou 

dodavatelů, polovinou investic do strojního zařízení, s menší výrobní plochou a přitom s až 

třikrát vyšší produktivitou při mnohem kratších lhůtách dodání. Jedná se totiž o systém pružně 

reagující na poptávku a požadavky zákazníků, kde řízení je realizováno decentralizovaně 

prostřednictvím pracovních týmů s vysokou flexibilitou při nízkém počtu na sebe 

navazujících výrobních fází, přičemž každý ze zaměstnanců nese vysokou odpovědnost za 

průběh výroby a její kvalitu. [5]  

Taiichi Ohno – zakladatel TPS řekl o štíhlé výrobě následující: „Jediné, co děláme, je 

to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník objednávku zadá až k bodu, v němž 

inkasujeme peníze. A tento čas zkracujeme odstraňováním plýtvání, které nepřidává hodnotu“

   [9] 
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V ČR je pak asi nejčastěji citována definice štíhlé výroby od autorů knihy „Štíhlý a 

inovativní podnik“ Jána Košturiaka a Zbyňka Frolíka: „Štíhlá výroba znamená vyrábět 

jednoduše v samořízené výrobě. Koncentruje se na snižování nákladů přes nekompromisní 

úsilí po dosažení perfekcionismu. Ke každému dni ve výrobě patří principy kaizen aktivit, 

analýza toků a systémy kanban. Toto úsilí vtahuje do změn všechny pracovníky podniku – od 

vrcholového managementu až po pracovníky ve výrobě.“ [6]  

U štíhlé výroby se však nejedná o bezúčelné snižování nákladů, jde především o 

zvyšování přidané hodnoty a výkonnosti firmy. Vyrábět efektivněji a více než konkurence při 

daném počtu zaměstnanců a zařízení, při nižších režijních nákladech, efektivnějšího využití 

pracovní plochy a výrobních zdrojů, či vyřídit ve stejném čase větší objem objednávek. 

Jinými slovy, spotřebovat na jednotlivé podnikové procesy méně času, nežli konkurence. [6] 

 

2.2 Štíhlý podnik 

Neustálé zlepšování kvality, rentabilita pracovních postupů, omezení zpoždění, 

snižování celkových nákladů či eliminace ztrát jsou prioritní cíle mnoha současných podniků. 

Těchto cílů se organizace snaží dosáhnout výměnou již zmíněných zastaralých systémů 

hromadné výroby za tzv. systémy štíhlé. Takovýto výrobní systém se orientuje především na 

prevenci ztrát a plýtvání, čili na eliminaci jakéhokoliv času, materiálu či pracovní síly, které 

nepřidávají žádnou hodnotu. Aplikace nástrojů, technik a metod štíhlé výroby může podniku 

pomoci ke snížení nákladů, zajištění včasných dodávek či zkrácení doby potřebné k výrobě. 

Podnik zavádějící štíhlý systém výroby se nazývá tzv. štíhlým podnikem. Jedná se o určitou 

manažérskou „filosofii“, usilující o minimalizaci času mezi dodavateli a zákazníky 

odstraňováním plýtvání mezi nimi, a mající pozitivní vliv i na kulturu organizace, jelikož je 

v ní kladen důraz na neustálé zlepšování výrobních procesů a odborné kvalifikace všech 

zaměstnanců. Štíhlý podnik produkuje výrobky a služby spíše na objednávku zákazníka, 

nikoliv jako skladové zásoby. Zaměření na zákazníka je u něj prioritou, štíhlý podnik je totiž 

ve své podstatě zákazníkem řízen, díky čemuž mohou jeho výrobky a služby splňovat výše 

zmíněnou definici 7S. [10] 
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2.2.1 Prvky štíhlého podniku 

Štíhlý podnik se však neorientuje výlučně na štíhlou výrobu, ta je pouze jedním ze čtyř 

základních pilířů, jenž dohromady tvoří podnik, který lze za štíhlý označit. Těmito 

pomyslnými pilíři jsou dále štíhlá administrativa, štíhlý vývoj a štíhlá logistika. Každá 

z těchto aktivit však musí stát na pevném základu, který je společný pro všechny a je 

důležitou oporou pro realizaci jakékoliv změny. Za tento základ lze označit kulturu realizace  

a koncentraci na cíle, tak, jak jej zobrazuje Obr. 2.1. Tyto pilíře či stavební kameny slouží 

k vytvoření podmínek pro realizaci strategie a cílů společnosti.  

 

Obr. 2.1 Stavební kameny štíhlého podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování; [10] 

 

Štíhlý a inovativní podnik se tedy dle literatury [17], [6] skládá z:   

 

Štíhlá administrativa – Jde zde o eliminaci plýtvání a zkracování průběžných dob, 

přehlednost, bezchybnost a vyšší efektivitu procesů atd. Takovýmto plýtváním 

v administrativě může být např. nadbytek informací a jejich zpracování či přeprava, zbytečný 

pohyb po kancelářích, chyby v informačních systémech, neúplné specifikace, chybná data 

apod. Mezi základní prvky štíhlé administrativy můžeme zařadit efektivní management času, 

proces kvality, standardizaci práce, štíhlý layout v administrativě, kaizen, management toku 

hodnot, 5S a vizualizaci či týmovou práci.  

 

Štíhlý vývoj – jedná se především o vývoj nových produktů, jelikož již v této fázi jsou 

zásadním způsobem ovlivňovány variabilní (materiál) i fixní (plocha, kapacita, výrobní 

zařízení) náklady. Cílem štíhlého podniku je uspořádání vývoje tak, aby byl schopen vyvíjet 

v co nejkratším čase výstupy, jež jsou plně připraveny pro výrobu, čili aby nedošlo 

Kultura realizace a koncentrace na cíle

Štíhlý 

a inovativní podnik

Štíhlá 
administrativa

Štíhý vývoj Štíhlá výroba Štíhlá logistika



16 

k předávání povinností vývoje na výrobu. Plýtvání ve vývoji se může projevit např. 

vytvářením nadbytečné dokumentace, čekáním na informace a materiál, korekcemi či 

odstraňováním chyb ve specifikacích z obchodního oddělení, zbytečnými poradami  

a zbytečnou prací se statistikami, výkazy či podklady. Prvky štíhlého vývoje jsou kupříkladu 

projektový management, standardizace, unifikace produktů, kaizen, management toku hodnot, 

zkušenosti lidí a týmová práce. 

 

Štíhlá výroba – soubor nástrojů a principů, jež se soustřeďují na výrobu - čili výrobní 

pracoviště, linky, výrobní pracovníky, strojní zařízení, apod. Cílem je stabilní, flexibilní  

a standardizovaná výroba oproštěná o prvky plýtvání, jako je nadvýroba, nadbytečná práce, 

zbytečný pohyb nepřidávající hodnotu, zbytečné zásoby, čekání, opravy, nadbytečná 

manipulace apod. Mezi prvky štíhlé výroby můžeme zařadit kanban, systém tahu, 

synchronizaci, vyvážený tok, procesy kvality, TPM – totální produktivní údržbu, rychlé 

změny, redukci dodávek, štíhlý layout, výrobní buňky, kaizen, management toku hodnot, 

štíhlé pracoviště, vizualizaci, týmovou práci. 

 

Štíhlá logistika – pohyb materiálu a informační tok. Jedná se o významný faktor konkurence, 

kde cílem je zabezpečení co možná nejkratší průběžné doby výroby pokud možno bez 

zbytečných zásob a přizpůsobování individuálním požadavkům zákazníků co se výrobků  

a výroby týče. Za plýtvání v logistice můžeme označit samozřejmě nadbytečné zásoby 

materiálu a komponentů, zbytečnou manipulaci, čekání, odstraňování poruch či nevyužité 

přepravní kapacity. Mezi základní prvky štíhlé logistiky lze zařadit SCM – management 

dodavatelských řetězců, kvalitu a standardizaci logistických toků, totální produktivní údržbu 

v logistice, informační a komunikační systémy, kaizen, management toku hodnot, 

optimalizaci logistické sítě a spolupráci s dodavateli a odběrateli. 

 

Kultura realizace a koncentrace na cíle – jak již bylo řečeno, jedná se o základní stavební 

kámen celého štíhlého podniku. Jde zde o orientaci na pracovníky, jejich motivaci, postoje 

k práci a týmu či odborné znalosti, respektive management znalostí. Dále pak podmínky, 

které jsou podstatné k uskutečnění klíčových aktivit, jako jsou systémy odměňování  

a motivace, projektové řízení, strategie apod. Podniková kultura je jakýsi model základních 

návyků, soubor hodnot, myšlenkových postupů, norem, které se v týmu pracovníků vytvořily 

a jsou uznávány a používány k řešení problémů, jež mohou vzniknout při přizpůsobování se 

okolí a při svém vnitřním sjednocování.  
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2.3 Cíle štíhlého podniku 

Ve štíhlém podniku jde v podstatě o provádění pouze těch činností, které jsou 

nezbytně nutné a to sice hned napoprvé, správně, pokud možno rychleji než konkurence a při 

vynaložení nižších nákladů. Jde tedy o to konat jen ty činnosti, které produkují vyšší přidanou 

hodnotu a které zákazník vyžaduje. Zákazník je tudíž ten, kdo o této přidané hodnotě 

rozhoduje, respektive co je ochoten jakožto hodnotu akceptovat. Rozhoduje o tom, jaká má 

být kvalita, cena, jaké množství a v jakém termínu bude ochoten konkrétní produkt či službu 

zakoupit.  Štíhlý podnik zkrátka vydělává peněz více, rychleji a při menším úsilí. Mezi jeho 

hlavní cíle můžeme zařadit zlepšení kvality, eliminace ztrát, zkrácení doby potřebné 

k realizaci a snížení celkových nákladů. [6] 

2.3.1 Zlepšení kvality 

Kvalita je synonymem spokojených zákazníků a prioritní cestou k udržení 

konkurenceschopnosti na trhu. Její zlepšování začíná právě u porozumění zákazníkům firmy, 

naslouchání jejich požadavkům a očekáváním. Až poté lze poskytovat kvalitní výrobky  

a služby, které budou tyto požadavky uspokojovat. Je tedy třeba přezkoumávat 

charakteristické znaky produktů, ale také procesy a jejich metriky, zda jsou schopné tuto 

podmínku soustavně plnit. Identifikovat oblasti možné přítomnosti chyb a vad ve výrobku, 

identifikovat a odstranit příčiny a zabránit tak jejich dalšímu výskytu. Je vhodné vytvořit 

konkrétní metriku výkonnosti pro hodnocení efektivnosti použitých řešení. [6] 

2.3.2 Eliminace ztrát (muda) 

Ztrátou neboli plýtváním je vše, jakákoliv činnost vyžadující čas, zdroje a prostor, 

zvyšující náklady výsledných produktů, aniž by jim však přidávali hodnotu. Přidanou 

hodnotou se zde rozumí veškerá činnost přeměňující nebo upravující suroviny a informace 

s cílem plnit zákazníkovy požadavky. Například přemísťování materiálů je sice pro výrobu  

a její průběh nezbytné, avšak je to jedna z mnoha činností, které žádnou hodnotu nepřidávají. 

Štíhlý podnik se musí zaměřit na eliminaci všech takovýchto ztrátových činností a identifikaci 

oblastí, které sice hodnotu nepřidávají, avšak jsou pro výrobu zcela nezbytné. 

Ztráty dle zdrojů [6], [10], [2] můžeme rozdělit na následujících sedm typů:  

 

Nadprodukce – je obvykle nejhorším typem plýtvání a zdroj největších ztrát ve firmě. 

Nastane tehdy, když práce, které již měly být zastaveny, stále pokračují. Vyrábí se zbytečně 
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mnoho, nebo příliš brzo. Výsledkem takovéhoto plýtvání je nadměrné množství produktů, 

které jsou vyrobeny dříve, než je zákazníci skutečně potřebují. 

Přeprava – ve smyslu nadbytečného pohybu materiálu mezi operacemi např. u rozpracované 

výroby. Dochází k bezdůvodnému prodloužení procesu bez přidané hodnoty, navíc může při 

přepravě u polotovarů, zboží či materiálu dojít k jeho poškození vlivem další manipulace. 

Čekání – může docházet k tzv. tvoření čekací řady. Jedná se o časový interval bez aktivity, 

který vznikl v důsledku nedodání včasných výstupů z předchozí (např. výrobní) fáze (čekání 

na materiál, polotovary, součástky, informace, dokončení předchozího strojového cyklu 

apod.). Zdroje vznikající z důvodu nepoužívání jsou tak často využity v činnostech 

nepřidávající hodnotu anebo dokonce vytvářející nadprodukci. 

Skladové zásoby – mohou také vznikat nadměrné zásoby materiálů, surovin, polotovarů či 

zboží na skladě, které nejsou aktuálně potřebné pro objednávky zákazníků. Tyto zásoby pak 

vyžadují vyčlenění dalšího skladovacího prostoru, čímž také dochází ke zvyšování nákladů. 

Může se také jednat o zásoby v oblasti administrativy (položky čekající na zpracování, 

nepřečtené e-maily a korespondence, nepotřebné databáze apod.) či marketingu (nikdy 

nerozeslané letáky, prospekty apod.). 

Mimořádné postupy výroby – neboli mimořádné činnosti, jako jsou přepracování, 

manipulace a skladování, k nimž dochází z důvodu vzniku vad, nadprodukce a zbytečných 

zásob ve skladu. Je samozřejmě mnohem efektivnější dokončit daný proces hned napoprvé 

správně, aby nedocházelo k dalšímu zbytečnému vynakládání času na jeho opětovné 

provádění. 

Vady – čili chyby, hlediska či specifika nesplňující vlastnosti nebo očekávání zákazníků, což 

má samozřejmě za následek jejich nespokojenost. Vrácením, reklamací, řešením sporů se 

zákazníkem či ztracenou možností odbytu produktu tak vznikají skryté náklady. Vady mohou 

vznikat i v administrativě (nečitelné faxy, neúplné specifikace, špatně definované úkoly 

apod.) či v logistice (např. nesprávné množství materiálu a komponentů v nesprávném čase). 

Pracovní pohyb/chod – se týká neefektivního uspořádání procesu, vad, opětovného 

zpracovávání či nadprodukce. Jde o nadbytečný pohyb, který musí zaměstnanci ale i strojní 

zařízení vykonávat, aby se tomuto procesu přizpůsobili. Stejně jako u přepravy dochází 

k neefektivnímu využívání času a absence jakékoliv přidané hodnoty (např. nevhodný layout, 

hledání podkladů, nutnost návštěv v jiných odděleních apod.).  
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2.3.3 Zkrácení doby potřebné k realizaci 

Jakýkoliv proces v podniku je tvořen řadou úkolů a doba potřebná k realizaci je určitý 

časový úsek nutný k jejich splnění. Jedná se o jeden z nejefektivnějších nástrojů ke snižování 

ztrát a tedy i celkových nákladů. Tuto dobu můžeme rozdělit na tři komponenty: dobu cyklu, 

zpoždění dodávky a zpoždění procesu. Například se může jednat o dobu, která uběhne od 

přijetí zákazníkovy objednávky až do okamžiku inkasování platby za provedenou práci, dobu 

mezi vývojem produktu a jeho uvedením na trh či čas potřebný k surovinové přeměně na 

finální výrobky. Zkrácením této doby lze rychleji reagovat na změny požadavků a nároků 

zákazníka a přitom zlepšovat návratnost investic (ROI). V procesu výroby nebo 

v podnikových procesech lze zkrátit dobu potřebnou k realizaci např. v oblastech jako je 

technický návrh a jeho předávání, zadávání objednávek, plánování výroby, nákup, vstupní 

kontrola, výroba, balení, fakturace a inkaso platby. [10] 

 

2.3.4 Snížení celkových nákladů 

Celkové náklady samozřejmě souvisí s výrobou nebo přípravou služeb. Úspěšná 

organizace neustále porovnává provozní náklady a ceny svých výrobků a služeb.  Pokud je 

jedna z těchto položek příliš vysoká, může dojít ke zkrácení podílu na trhu nebo zisku. Štíhlý 

podnik snižuje celkové náklady eliminací ztrát a redukcí dob potřebných k realizaci. Náklady 

pracovních postupů se minimalizují výrobou pouze podle zákazníkovy poptávky. Také je 

důležité, aby nedocházelo vlivem maximalizace využití výrobního zařízení k tvorbě 

nadprodukce a tedy i ke zvyšování nákladů na skladování. Štíhlý podnik musí identifikovat 

příležitosti a místa vedoucí ke snížení nákladů, využít k tomu může metody jako je stanovení 

cílové ceny (je však důležité vzít v potaz dopad ceny na objem odbytu a tedy i na objem 

výroby), stanovení cílových nákladů (nutno stanovit výrobní náklady tak, aby byl výsledný 

produkt schopen generovat cílený zisk) a hodnotové inženýrství (soustavné přezkoumávání 

nákladových faktorů výrobků, v úvahu je však nutno brát i normy kvality apod.). Dále se 

může jednat o metody analýzy a zlepšování jako jsou metoda ABC či kaizen. [10]  
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2.4 Nástroje štíhlé výroby 

V této podkapitole se diplomová práce bude zabývat pouze vybranými nástroji štíhlé 

výroby, které se využívají ve společnosti DURA Automotive Systems CZ s.r.o. v Kopřivnici. 

2.4.1 Vizuální management 

Díky metodám vizuálního managementu lze odhalit a následně eliminovat ztráty  

a seznámit zaměstnance podniku s provozními normami tak, aby docházelo k jejich snadnému 

dodržování. Úkolem je motivovat, řídit, porovnávat, učit a informovat. Literatura [10] 

popisuje, že implementace tohoto managementu obsahuje následující tři kroky:  

 Sestavení pracoviště prostřednictvím systému 5S (který bude blíže popsána níže) 

 Zajištění vyvěšení a tedy i snadné dosažitelnosti a přehlednosti všech informací týkajících 

se pracovních norem, výrobních linek, nebo určité výrobní oblasti. V DURA se mimo 

jiné využívá PVD (Primary Visualization Board), neboli hlavní zobrazovací tabule, která 

slouží k vizualizaci aktuálních hodnot, jako jsou docházka, důležité kontakty, denní 

výkazy, zobrazení zodpovědnosti, zmetkovitosti, bezpečnosti práce, výrobních kapacit, 

informací o produktech, zákaznických reklamací, TPM, 5S, SMED, auditů apod. 

 Všechny procesy na pracovišti jsou řízeny na bázi odhalování výskytu chyb, jejich 

eliminace a zabránění jejich možnému výskytu v budoucnu.  

 

Cílem je vytvoření takového pracoviště, které je organizované, efektivní, čisté, 

probíhají v něm čisté pracovní procesy a je řízeno prostřednictvím jasných norem, což 

štíhlému podniku pomáhá snižovat náklady a zvyšovat uspokojení zaměstnanců díky 

usnadnění správného vykonávání práce. [10] Dochází také ke zlepšení kvality výrobků, 

jelikož se zde zabraňuje vadám dříve, než vůbec mohou vzniknout. Odstraňováním rizik se 

zlepšuje bezpečnost zaměstnanců. Vlivem efektivnějšího předávání informací se zlepšuje také 

vnitropodniková komunikace. Díky vizualizaci by měli všichni členové týmu znát své cíle, 

úlohy, odpovědnosti a kompetence, měli by být schopni ihned identifikovat nejrůznější 

abnormality v procesech, rozlišit plánovaný stav od toho skutečného a umět na tyto změny 

promptně reagovat. V neposlední řadě pomáhá vizuální management podpoře  

a zlepšování týmové práce. [18] 
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2.4.2 5S 

Jak již bylo nastíněno výše, systém 5S se týká uspořádání, organizace, čistoty, pořádku 

a standardizace pracoviště a jeho prostředí. Jedná se o metodu neustálého zlepšování procesů, 

díky které dochází k větší bezpečnosti práce, snížení rizika úrazů ale také nákladů, zvýšení 

produktivity a efektivnosti. Cílem je opět identifikování a eliminace neefektivností a plýtvání 

na pracovišti. Tento systém můžeme označit jako základní pilíř pro neustálé zlepšování 

procesů a implementaci zásad, jimiž se štíhlý podnik vyznačuje. [8] 

5S však nevyžaduje složité manažérské přístupy či techniky, prakticky využívá jen 

zdravého rozumu k minimalizaci nepotřebných věcí na pracovišti, díky čemuž zamezuje 

plýtvání, zefektivňuje využití času, energie či potenciálu jak zaměstnanců, tak strojního 

zařízení. Zaměstnancům pomáhá rozlišovat mezi obvyklými a abnormálními podmínkami, 

funguje tudíž také jako prevence proti poruchám.   

Dochází k vytvoření přesně uspořádaného pracoviště - odstraněním nepotřebných 

předmětů, přičemž se těm ostatním určí přesná „adresa“. Tak se redukují například zbytečné 

pohyby, nadměrné zásoby, nadvýroba či doprava. Důležité je také dodržování ergonomických 

zásad pracoviště. Cílem však není pouhý „úklid“, v systému 5S jde především o nápravu 

systému, který dopustil předchozí výskyt nepotřebných nástrojů, materiálu a nečistot.  

Tento systém se již podle svého názvu skládá z pěti základních technik, přičemž 

japonský název každé z nich začíná písmenem S, jak je popisují zdroje [8], [18]:   

 

 Seiri (separace) – rozlišit na pracovišti potřebné od nepotřebného, vyřadit veškeré 

nepotřebné nástroje, zařízení a materiál. Ponechány zůstanou pouze nezbytné položky. 

 Seiton (systematizace) – podpora efektivního pracovního toku uspořádáním nástrojů, 

materiálu a zařízení. Každá položka by měla mít své jednoznačné místo. 

 Seiso (stálé čištění) – systematické udržování pořádku na pracovišti, čištění zařízení  

a nástrojů na konci každé směny. Uvedení pracoviště do původního stavu. 

 Seiketsu (standardizace) – vytvoření takových postupů, aby se předchozí 3S staly 

standardy. 

 Shitsuke (sebedisciplína) – vytvoření takových návyků, aby se předchozí 4S staly 

nedílnou součástí standardizovaných výrobních postupů, nesmí tedy docházek k jejich 

porušování.  
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2.4.3 Just in time (právě v čas) 

Další z mnoha revolučních konceptů, který vznikl v automobilce Toyota a je jedním 

z nejdůležitějších pilířů výše zmíněného TPS – Výrobního systému Toyoty neboli Štíhlé 

výroby. Je založen na systému tahu, který taktéž využívá kopřivnická DURA. Jedná se o 

systém řízení výroby, v němž se vyrábí pouze to, co zákazník vyžaduje. [7] Dnes je Just in 

time jedna z nejpopulárnějších výrobních „filosofií“ vůbec a lze jí definovat jako „umocnění 

produkce požadovaných položek, v požadovaných objemech v požadovaném čase“. [16]  

Princip JIT spočívá tedy v tom, že následující proces si od toho předcházejícího 

vyzvedne jen ty výstupy, které právě potřebuje. Předcházející proces tudíž nepředává 

následujícímu procesu veškerou svou produkci, jako tomu bývalo v dobách před JIT, jelikož 

následující proces odebírá pouze to, co potřebuje a jen tehdy, kdy to potřebuje, nikoliv dříve. 

Předcházející proces je proto nucen produkovat přesně takové množství, které bude 

odebíráno. [4] Nedochází tak ke zbytečnému čekání, čímž se zkracují průběžné doby výroby  

a eliminují se vysoké zásoby. Jedná se v podstatě o soubor zásad, metod a technik umožňující 

vyrábět menší množství výrobků v kratších průběžných časech a přitom klást důraz na plnění 

individuálních požadavků zákazníků. Dochází k celkovému zkrácení průběžné doby výroby  

a k minimalizaci zásob. Jednoduše řečeno, koncepce JIT je založena také na definici 7S  

a klade důraz na dodávku správného výrobku, ve správném množství (ani málo, ani hodně), 

ve správné době, správném čase (tedy ani pozdě, ale ani brzo), na správné místo (pracoviště 

podniku), za správnou cenu a ve správné kvalitě. [8] 

Jisté nebezpečí při zavádění JIT je možnost odkrytí velkého počtu problémů, které se 

doposud úspěšně skrývaly pod hladinou vysokých zásob, což si lze představit například jako 

obnažení doposud skrytých skalisek a útesů při snižování hladiny moře. Mezi taková 

potenciální rizika můžeme zařadit problémy s jakostí, poruchami zařízení, dlouhé časy 

seřizování a přestavování výrobních linek, neuspořádané materiálové toky či nespolehlivé 

dodavatele. Pro zavedení Just in time je tedy nutno splnit několik podmínek, abychom docílili 

minimalizace těchto rizik. Mezi tyto podmínky patří plánování a výroba na objednávku, 

výroba v malých dávkách, plynulé toky ve výrobě (uspořádání materiálového toku, např. 

skrze výrobní buňky, tedy organizací výroby podle výrobků), zabezpečení vysoké kvality 

(odstranění jakéhokoliv vzniku chyb – Poka Yoke, kontroly jakosti, totální řízení  

jakosti – TQM), eliminace velkých zásob, krátké seřizovací časy zařízení (viz SMED), 

odstranění potenciálu vzniku poruch (viz 5S a TPM) a vytvoření systému garantovaných 

dodavatelů (Japonský přístup – malý počet dodavatelů ale dlouhodobé vztahy). [8]  
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Ideálním stavem JIT je dosažení nepřetržitého jednokusového toku (one-piece flow). 

Jedná se o výrobu jedné jednotky takovým tempem, které se shoduje s poptávkou zákazníků. 

Mezi jednotlivými operacemi se tudíž nevytvářejí žádné zásoby. Dochází tak ke stabilnímu 

pracovnímu zatížení všech zúčastněných zaměstnanců. V one-piece flow výrobě je důležité 

dodržovat princip FIFO (first in, first out), tedy že ta jednotka, která vchází jako první, musí 

také jako první vycházet. [8]   

2.4.4 SMED – Metoda rychlých změn 

Jelikož je kopřivnická DURA postavená na středně sériové výrobě, nevyhne se 

změnám variant výrobního procesu, tj. času potřebného na nastavení nebo přestavení 

výrobního procesu. Aby takováto výroba byla ekonomicky efektivní, musí docházet k redukci 

časů výměn a tím i ke snižování rozpracovanosti na hale. Seřizovací kartu SMED, jakou 

využívají v DURA, si lze prohlédnout v příloze 1. Hlavním cílem metody rychlých změn 

SMED (Single Minute Exchange of Die) je úplná přeměna či přestavení výroby pokud možno 

do devíti minut a méně. Kratší časy přetypování se rovnají menším výrobním dávkám, což má 

za následek menší rozpracovanost, kratší průběžné časy a tím i snížení kapacitních ztrát na 

úzkém místě. Tento přístup vyvinul Shigeo Shingo a podle literatury [11] se skládá ze tří fází:  

 

FÁZE 1: oddělení interního nastavení od externího – interní operace jsou takové, které lze 

vykonávat pouze při zastaveném strojním zařízení. Naopak externí se provádějí tehdy, když je 

stroj v chodu. Ve většině podniků se však tyto operace prolínají. První fáze spočívá v separaci 

externích operací, jako je doprava či prověření funkcí tak, aby se mohly provádět předem, 

čímž může dojít k redukci času nastavení až o 50%.  

 

FÁZE 2: Konverze interního nastavení na externí – jedná se o realizaci interních operací 

v době chodu zařízení. Např. automatické umísťování položek tak, aniž by bylo potřeba měřit 

jejich polohu apod.  

 

FÁZE 3: Redukce všech aspektů nastavení – princip spočívá v odstranění zbývajícího času 

interního nastavení. Může se jednat o provádění paralelních operací dvou simultánně 

pracujících lidí, nahrazení šroubků a matek funkčními svorkami či eliminace metody „pokus 

omyl“.  
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2.4.5 Kanban 

Dle literatury [5], [10], [1] je kanban samoregulačním a flexibilním systémem řízení 

výroby, který byl vybudován v Japonsku na principech Just in time a tahového systému 

výroby. Jakožto vizuálních signálů, respektive nosičů informací, je zde využíváno karet 

(kanban také v překladu znamená karta či štítek), které slouží k aktivaci či řízení materiálu  

a dílů v průběhu výroby, kde plní funkci objednávek a průvodek. Díky systému kanban lze 

docílit synchronizace vnitropodnikových pracovních procesů, ale i procesů týkajících se 

externích dodavatelů, což v DURA zatím funguje pouze u některých vybraných dodavatelů. 

Především ale zabraňuje vzniku nadprodukce a vede ke snižování zásob rozpracovanosti 

snížením počtu kanbanových karet v oběhu. Dále umožní všem zaměstnancům vždy znát své 

výrobní priority, přičemž výrobní pokyny jsou založeny na současných podmínkách 

pracoviště. Základem je nepřetržité sledování stavu zásob, čemuž odpovídá počet vydaných 

kanbanových karet. Systém je založen právě na toku těchto karet v definovaných okruzích. 

Karty jsou připevněny k přepravkám a ty jsou po hale rozváženy např. prostřednictvím tzv. 

milk runů. V těchto přepravkách se nachází stále stejné materiály a díly, jenž jsou po celou 

dobu svého pohybu doprovázeny kanbanovou kartou. Pakliže některému z pracovišť dochází 

zásoba konkrétních materiálu či dílů, vystaví tzv. objednávkový kanban a včetně prázdné 

přepravky jej odešle jinému pracovišti, které dodání těchto dílů zajišťuje. Následně dojde 

k opětovnému naplnění přepravky přesně stanoveným počtem dílů, součástí či materiálu  

a k odeslání zpět na předchozí pracoviště spolu s průvodním kanbanem. Pro aplikaci tohoto 

systému je nutná synchronizace jednotlivých operací a v ideálním případě i rovnoměrný, 

jednosměrný tok materiálu. Kanbanová karta obsahuje údaje o dané položce, jejím spotřebiteli 

a zdroji, množství, ale i obalu položky a identifikační údaje. Nejdůležitější jsou informace  

o tom, co se má vyrobit, jak se to má vyrobit, kdy se to má vyrobit, kolik se toho má vyrobit, 

jak se to má přepravovat a kde skladovat. Tyto informace mohou být na kartě zaznamenány 

také formou čárového kódu. Kanbanové karty jsou podle svého typu většinou graficky 

rozlišeny, přičemž jejich barva odpovídá konkrétnímu samoregulačnímu okruhu (viz dále), do 

něhož spadá. Toto barevné rozlišení je nutno definovat již při samotné implementaci systému. 

Podstatné je, že předcházející pracoviště musí objednávku toho následujícího přesně splnit 

vždy v požadovaném čase, množství a kvalitě (tedy beze zmetků). Při střetu kanbanových 

karet se zde opět uplatňuje pravidlo FIFO. Mezi typické vlastnosti systému kanban patří co 

největší automatizace předávání dat týkající se opakovaného pořizování materiálu. Zde je 

využíváno existence výše zmíněného čárového kódu na jednotlivých kartách. Systémový tok 

informací napříč celým výrobním procesem je tedy dalším z přínosů. Cílem je řízení 
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výrobního systému samotnou výrobou a tedy redukce nutnosti další manuální evidence, čímž 

lze dosáhnout zkrácení průběžné doby výroby a redukce zásob.   

 

REGULAČNÍ OKRUHY 

Kanbanové regulační okruhy jsou výsledkem činností vedoucích k zavádění tahového 

systému výroby průmyslového podniku. Je v nich zajištěno plnění principů tahu a odehrává se 

zde oběh kanbanových karet. Samotná implementace systému kanban musí dle literatury [13] 

odpovídat následujícím pravidlům, které by také měli znát a umět používat všichni 

zaměstnanci, jež se na jeho provozu podílejí: 

 Následující proces musí od toho předcházejícího obdržet přesně ty díly, podle informací 

na kartě. Pravidlo týkající se dopravy pojednává o tom, že následující procesy musí 

sledovat koncept vyvážené výroby ve výrobním mixu. Minimalizují se časy potřebné 

k dopravě tak, aby došlo k větší vzájemné propojenosti procesů. 

 Zaměstnanci musí vyrábět přesně takový typ a počet dílů, jaký je uveden v informacích 

na kartě. Výroba by měla být realizována vždy ve stejném pořadí, v jakém karty 

přicházejí, nebo dle priorit na tabuli pořadí kanbanů. 

 Pakliže nedisponuje výrobní tým žádnou kartou, nerealizuje výrobu ani transport. Toto 

pravidlo slouží k odstranění plýtvání způsobeného nadvýrobou a zbytečným transportem. 

 Kanbanové karty by se měli neustále nacházet na přepravkách (vyjma fáze návratu), na 

tabulích či ve schránkách. Podstatná je vizuální kontrola. Usnadňuje to přenos informací 

a eliminuje zbytečné papírování 

 Musí být zaručeno, aby přepravky obsahovaly pouze 100% kvalitní díly. 

 

SUPERMARKETOVÝ SYSTÉM  

Supermarketový systém štíhlé podniky využívají, aby dosáhly zásob just in time, tedy aby 

byly zásoby k dispozici tehdy, kdy jsou zapotřebí. Princip je následující: výstupy procesu 

vyrábějící díly jsou ukládány do skladovacího prostoru (nazvaného „supermarket“), a pakliže 

je tento prostor plný, výroba se zastavuje. Následující proces si od toho předchozího vyžádá 

díly pouze tehdy, když jsou zapotřebí, přičemž následující proces nese odpovědnost za jejich 

přepravu. Pro efektivní funkci tohoto systému musí být zajištěno, aby ze supermarketu nebyly 

odesílány vadné položky, aby supermarketům byl vymezen co nejmenší prostor odpovídající 

materiálům, které pojímají (tento prostor je ohraničen např. čarou a mimo něj se žádné 

materiály skladovat nesmí), v supermarketu je umístěn minimální počet položek, k jeho 

údržbě jsou využity metody vizuálního managementu či domino kanbanu. [10] 



26 

2.4.6 Kaizen 

Japonské slovo Kaizen znamená „změna k lepšímu“ a týká se rychlejšího 

kontinuálního zlepšování procesů se zaměřením na odstranění plýtvání a zvýšení výkonnosti. 

Nejde však o realizaci velkých inovačních skoků, ale o neustálé zlepšování i těch nejmenších 

detailů. Je založen na myšlence, že zaměstnanci podniku mají využívat svůj rozum stejně 

dobře, jako své ruce a svaly. Často je realizován prostřednictvím týmu, který diskutuje  

a vyhledává nepotřebné činnosti a zdroje plýtvání, přičemž jejich cílem je naplánovat takové 

změny, které tyto problémy napraví. V DURA se jedná o malá každodenní zlepšení, kdy je 

prázdný akční list Kaizen (formulář) umístěn na PVD tabuli a kdokoliv ze zaměstnanců ho tak 

může vyplnit svým konkrétním návrhem zlepšení a odevzdat do pořadače. Jak takovýto 

formulář vypadá, lze spatřit v příloze 2. Po následném posouzení a schválení je zaměstnanci 

přinášejícímu tuto malou, avšak podstatnou inovaci, která např. zlepšuje efektivitu jeho práce, 

usnadňuje určité činnosti či zvyšuje bezpečnost apod., vyplacena odměna ve výši 200 Kč. 

Pakliže se jedná o zlepšování většího charakteru, odměna se samozřejmě úměrně zvyšuje.  

Z toho lze usoudit, že se Kaizen zaměřuje především na zlepšování vycházející 

z lokálních znalostí a zkušeností zaměstnanců výroby, což jim také přináší určitou možnost 

seberealizace, motivace a většího uspokojení z práce. To má za následek mimo jiné  

i zlepšováni podnikové kultury. Jedná se však o zcela řízený proces, jelikož zlepšení v rámci 

jednoho pracoviště nemusí nutně znamenat zlepšení pro celý podnik. [6], [15] 

2.4.7 TPM – totálně produktivní údržba 

Cílem TPM (Total Productive Maintenance, Total Productive Management) je zapojit 

každého ze zaměstnanců do činností, které dříve prováděla pouze údržba a dosáhnout tak 

minimalizace prostojů, nehod a zmetkovitosti. Jde tedy o eliminaci ztrát kapacity a zvýšení 

produktivity zlepšením efektivity údržby, díky čemuž není výroba nikdy přerušena. Jedná se 

o odstranění rozdílu mezi pracovníky pracujícími na stroji a pracovníky, kteří stroj opravují. 

Vychází se zde z myšlenky, že zaměstnanec denně pracující na konkrétním strojním zařízení 

ho zná nejlépe, pozná tak jeho abnormality mnohem dříve a může případným poruchám 

efektivněji předcházet. Důraz je kladen především na denní a běžnou údržbu. Dochází 

k zapojení všech pracovníků (kvality, technologové, mistři, management, operátoři) do 

procesu maximalizace celkové účinnosti zařízení. Využívá se při tom týmové práce, metod 

SMED, 5S, vizuálního managementu či pořádání workshopů. TPM je potřebné například pro 

implementaci metody one piece flow. [6], [10] 
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3  Metody analýzy a zlepšování logistických toků 

3.1 DMAIC 

DMAIC je metodou zavádění změn vycházející ze strategie Six sigma - ta si klade za 

cíl především identifikaci a eliminaci příčin vad a chyb ve výrobních, obchodních  

a logistických procesech a je pro ni typický průběh inovační iniciativy ve formě 

rozfázovaných projektů. Six sigma je založena na využití nástrojů statistiky pro zvýšení 

efektivity, výkonnosti a dosažení procesních cílů, přičemž hlavním cílem je minimalizace 

ztrát. Zkratka DMAIC vychází z počátečních písmen anglických slov Define (definování), 

Measure (měření), Analyze (analýza), Improve (zlepšování) a Control (řízení), což jsou také 

hlavní fáze zlepšovatelské iniciativy logistických toků. Podle metodiky DMAIC bude také 

následně řešena praktická část této diplomové práce. Jednotlivé etapy tohoto cyklu obsahují 

dle zdrojů [15], [21], [4], [20] následující: 

3.1.1 Define – Definování 

Dochází zde k definici cílů, plánu a také k získávání informací, což je v podstatě 

klíčová část celého procesu zlepšování. Stanoví se pracovní tým a stav, jehož má být na konci 

dosaženo, aby došlo k eliminaci definovaného problému. Součástí této etapy bývá také návrh 

definující onen budoucí stav a cenu, za jakou ho má být dosaženo. Cíle projektu by měly být 

odsouhlaseny všemi členy a musí odpovídat souhrnu pravidel SMART2.  

Cílem první fáze je: kvantifikace cílů a porozumění problémů, vymezení rozsahu 

projektu, alokace zdrojů, sestavení akčního plánu, definice rolí a zodpovědností, porozumění 

současnému procesu. 

3.1.2 Measure – Měření 

Obsahuje stanovení klíčových měřítek procesu, dostupnost údajů či systém měření 

procesu. Pouze prostřednictvím přesných měření lze doložit plnění stanovených cílů a odlišit 

realitu od hypotéz. Aby bylo dosaženo kvalifikovaného měření, je třeba disponovat kvalitní  

a přesnou procesní mapou. V této fázi také může docházet k definování očekávaných cílových 

                                                 
2 SMART – souhrn pravidel projektového managementu. Napomáhá k efektivní definici rámce a cíle 

projektu. Projekt tak musí být specifický (Specific), měřitelný (Measurable), dosažitelný (Attainable), 

reálný/odpovídající (Relevant) a časově realizovatelný (Time-bound). 
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hodnot měření, čili ke kvantifikaci budoucího stavu, jehož chceme dosáhnout. Nejvíce se zde 

projevuje spjatost metody DMAIC s modelem Six sigma.  

Cílem druhé fáze je: shromáždění potenciálních problémů, navržení plánu měření, 

návrh nástrojů k měření, sběr a hodnocení dat. 

3.1.3 Analyze – Analýza  

Jedná se o analýzu problémů procesu a jejich příčin, dostupnosti a kvality zdrojů či 

rizik procesu. Veškeré získané informace je potřeba podrobit důkladné analýze, díky které 

můžeme zjistit reálný potenciál pro zlepšení. V této etapě chceme dojít ke skutečné příčině 

řešeného problému a to pokud možno bez vlivu zkušeností a intuice pracovníků. Ověřuje se 

zde i relevantnost použitých metrik v předchozí fázi k identifikované příčině problému.  

Cílem třetí fáze je: analýza naměřených údajů, sestavení a ověření hypotéz, hodnocení 

odchylek, stanovení nejpodstatnějších příčin, kvantifikace pro zlepšování procesu. 

3.1.4 Improve – Zlepšování  

Návrhy řešení problémů, ověřování, simulace a modelování, optimalizace návrhů  

a změn a jejich následná implementace. V této fázi jde o odstranění skutečné příčiny, ale  

i zlepšení nákladů či zvýšení přínosů pro zákazníka. Dochází ke stanovení nových parametrů 

a optimalizace procesu. Předposlední fáze je v podstatě projektem sama o sobě, může tak 

zahrnovat další kalkulaci, plánování či management rizik. Pro kontrolu řešení je možno použít 

pilotní testovací režim procesu, ve kterém se ověřují jeho reálné přínosy a možné vedlejší 

důsledky. Mělo by také být sestaveno vyhodnocení projektu prokazující skutečné dosažené 

výsledky.  

Cílem čtvrté fáze je: sestavení návrhu řešení a cílového procesního modelu, formulace 

akčního plánu, identifikace potenciálních rizik, analýza nákladů, sestavení implementačního 

plánu změn. 

3.1.5 Control – Řízení  

V této fází dochází k měření, monitorování a korigování procesu, stabilizaci změn  

a hodnocení výsledků. Úspěšné zlepšení a jeho změny je potřeba zavést a standardizovat do 

celého procesu či systému. Je potřebné se také přesvědčit, zda jsou nastolené změny 

uplatňovány v každodenním provozu, tedy zda zaměstnanci nové postupy znají a běžně 

používají. V této fázi je vhodné stanovit určité období, ve kterém se dosažené zlepšení sleduje 

a porovnává s minulým stavem. Často se ovšem jedná o etapu poměrně opomíjenou ze strany 



29 

managementu, jelikož nepřináší výsledky na první pohled, ba naopak dokonce může 

zobrazovat neúspěch předchozích fází. Poslední krok řízení je však důležitý proto, aby 

metoda DMAIC přinesla organizaci dlouhodobý užitek. Účinnost vybraného opatření 

k eliminaci problému se může například dokládat grafem, jenž by měl být pokračováním 

indikátoru z druhé fáze – Měření, dokazující dlouhodobou stabilitu po implementaci opatření. 

Tento graf se často také doplňuje o informace týkající se finanční přínosnosti celé akce. 

Cílem páté fáze je: implementace a předání řešení, vypracování plánu řízení, sestavení 

nástrojů a indikátorů řízení, sledování a udržování výkonnosti, předání do provozu, 

shromažďování podkladů pro soustavné zlepšování.   

  

3.2 VSM – Management a mapování toku hodnot 

Veškeré procesy odehrávající se na cestě od původního materiálu až k finálnímu 

produktu tvoří tzv. hodnotový tok. Jedná se přitom, jak o procesy které zvyšují hodnotu 

výrobku, tak o procesy které tuto hodnotu nezvyšují. Je to tedy souhrn všech aktivit  

v procesech umožňující transformaci materiálu na výrobek, tedy aktivit týkajících se 

objednávek, návrhu, výroby či distribuce výsledných produktů konečným zákazníkům. 

V organizaci většinou existuje několik hodnotových toků současně, přičemž v sobě mohou 

také zahrnovat více než jednu organizaci. [10], [14] V podstatě jde tok hodnot rozdělit na tři 

základní části, tak jak jej popisuje literatura [10]: 

 Tok materiálu začíná přijetím materiálu od dodavatelů a končí dodáním zákazníkům. 

 Transformace surovin na hotové zboží. 

 Tok informací – podporují a řídí materiálový tok a transformaci surovin na hotové 

zboží. 

Management toku hodnot je základním nástrojem pro analýzu plýtvání v procesech 

výroby, logistiky, vývoje či administrativy. Jedná se o nástroj zahrnující analýzu procesů, ale 

také jejich zlepšování a vzájemnou komunikaci, jelikož krom samotného zobrazení toku 

hodnot skrze mapu hodnotového toku umožňuje i plánování změn hodnotového toku  

a vytváření modelů budoucího stavu. Management toku hodnot umožňuje zobrazení 

současného toku prostřednictvím diagramu, neboli výše zmíněné mapy hodnotového toku (viz 

dále), definici a neustálé zlepšování nového a efektivnějšího toku hodnot k zákazníkovi  

a realizaci kroků mající za následek změnu procesů ze současného stavu do nového. [6] 
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3.2.1  Mapování hodnotového toku 

Metoda VSM (Value Stream Mapping), neboli mapování hodnotového toku, je jednou 

ze základních metod využívaných při budování štíhlého podniku. Přímo uvnitř výrobního 

procesu dochází k vytvoření mapy toku hodnot, která zachycuje toky materiálu, informací, 

způsoby výrobního řízení, parametry procesů a také časy, ve kterých dochází a nedochází ke 

zvyšování hodnoty. Míru plýtvání a tedy i potenciální zlepšení v celém hodnotovém toku pak 

zobrazuje poměr těchto časů. Díky této mapy lze tedy říci, kolik procent času z celkové 

průběžné výrobní doby je materiál uskladněn v zásobách, jak je tato průběžná doba výroby 

skutečně dlouhá, kde a z jakého důvodu se materiál hromadí, stav a obrat zásob, 

rozpracovanost či využití zdrojů apod. [6] 

Mapa hodnotového toku je většinou jedním z prvních kroků vedoucích k celkovému 

plánu iniciativy k zeštíhlení podniku a díky jejího vytvoření má každý zaměstnanec možnost 

zcela pochopit jak a kde hodnota ve výrobním procesu vzniká a rovněž kde hodnota nevzniká 

a dochází tak ke ztrátám. Při její tvorbě je využívána jednoduchá grafika a symboly 

zobrazující hierarchii kroků a pohybu materiálu, informací a úkonů v toku hodnot. Slouží 

k pochopení kombinací jednotlivých částí hodnotového toku, které vedou k vytvoření 

finálních výrobků. [10] 

  

PŘÍNOSY 

Mezi typické přínosy mapování hodnotového toku lze zařadit redukci průběžné doby výroby 

o 20 až 50% za několik dní (1 den pro mapování současného stavu, 1 den pro workshop 

týkající se definice budoucího stavu, 2 týdny pro implementaci opatření). Dále redukci 

výrobní plochy, lepší pochopení procesů, jejich průběhu a souvislostí mezi nimi a tím i lepší 

schopnost rozhodování všech pracovních týmů, zjednodušení systému řízení, lepší 

synchronizaci procesů, redukci výrobních dávek či snížení plýtvání. Důležité je také 

zdůraznění vazeb, které bezprostředně ovlivňují realizaci hodnotového toku. Jedná se o vazby 

mezi aktivitami, informacemi a tokem materiálu. Mapování také vede k vytvoření společné 

terminologie prostřednictvím standardizovaných symbolů. Pomáhá ke snadné identifikaci  

a eliminaci oblasti ztrát a plýtvání a v neposlední řadě odděluje činnosti, které přidávají 

hodnotu od těch, které hodnotu nepřidávají a poté měří jejich čas potřebný k realizaci. [6]  

 

RIZIKA A OMEZENÍ 

Mapování hodnotového toku se problematicky využívá při existenci proměnlivých procesů  

a výrobních programů. V některých případech je vhodnější, ba dokonce nutná dynamická 
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(počítačová) simulace procesů, jelikož mapa zobrazuje proces pouze staticky. Při vytváření 

mapy je nutné být přímo ve výrobním procesu, analýza „od stolu v kanceláři“ může být 

nepřesná a nevede k pochopení konkrétní výroby a jejich procesů. Je také nutná týmová 

verifikace map (alespoň její první verze). [6] 

3.2.2 Implementace 

Při implementaci mapy hodnotového toku je třeba se držet určitých podmínek  

a zvyklostí, včetně výše zmíněných standartních značek a názvosloví. Vždy se vychází 

z požadavků zákazníka. Informační i materiálové toky jsou zobrazeny v téže mapě. Měření 

konkrétních parametrů je realizováno přímo „uvnitř“ procesu, k čemuž se využívá papír, 

tužka a stopky (chronometrie). Materiálový tok se kreslí zleva doprava v jedné linii, nikoliv 

tedy podle layoutu haly. Informační tok se naproti tomu kreslí zprava doleva. [6] Literatura 

[6], [10], [14], [7] uvádí následující postup implementace: 

 

1. Určení týmu, který bude mapování provádět. 

2. Zvolení výrobku, respektive rodiny výrobků, která se bude mapovat. Z důvodu 

zobrazení koncových toků materiálu a informací se doporučuje provést rychlou kontrolu 

toku hodnot a ujistit se, zda došlo k identifikaci pohybů všech komponent. Hodnotový 

tok je třeba sledovat přímo ve výrobě. 

3. Identifikace reprezentativního zákazníka zkoumaného výrobku (rodiny výrobků). Je 

třeba shromáždit informace týkající se typického objednávkového množství, četnosti 

dodávek či počtu variant produktů. Tyto informace pak vedou k určení „takt – time“ 

zákazníka a výrobků, neboli celkového dostupného pracovního času v konkrétní směně, 

který je rozdělen dle požadavků zákazníka. Takt – time přizpůsobuje tempo výroby podle 

intenzity zákazníkovy poptávky a vypočte se jako podíl dostupného výrobního času 

v daném dni (směně) a požadovaného výrobního množství v daném dni (podle požadavku 

zákazníka).  

4. Mapování hodnotového toku. Nejprve dochází k orientaci na požadavky zákazníka  

a poté na hlavní výrobní činnosti. Je třeba se zaměřit a zaznamenat si místa, kde dochází 

k hromadění zásob rozpracované výroby a tedy i k zastavení materiálového toku. Jedná 

se také o místo nepřidávající hodnotu, a tudíž je nutné jej pokud možno eliminovat. 

Výsledkem je pak zobrazení (mapa) současného stavu a vypočtení VA indexu. Value 

Added index neboli index přidané hodnoty, je poměrem časů, které hodnotu nepřidávají 

k časům, kdy je hodnota přidávána nebo kdy probíhají takové aktivity, díky kterým je 
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produkt přibližován zákazníkovy. Je tedy nutné přepočítat množství zásob do jednotek 

času podělením velikosti zásob s požadavkem zákazníka na den (směnu). VA index je 

hlavním výstupem mapy VSM.  

5. Mapa hodnotového toku se doplní o symboly výrobního a informačního toku, toku 

materiálu a štíhlé výroby. Je třeba identifikovat veškerá místa, kde dochází ke 

skladování materiálu, k jeho pohybu nebo kde materiál leží nevyužit. Při využití systému 

kanban se v mapě vyznačují také schránky pro kanbanové karty.  

6. Uspořádání workshopu zobrazující budoucí stav. Zde je kladen důraz na integraci 

procesů, snížení počtu informačních vazeb, zavedení řízení tahem mezi jednotlivými 

procesy, vyvážení operací, redukci seřizovacích časů, rozvrhování sekvence produktů 

apod. Během definice budoucího stavu je třeba se mimo jiné zaměřit např. na tyto otázky: 

 Jaký je takt-time zvolené rodiny výrobků? 

 Ukládají se hotové produkty do kanban zásobníku (supermarketu) nebo dochází 

k jejich přímé expedici?  

Pokud jsou požadavky zákazníka na počet produktů značně nestabilní, je vhodné na 

výstupu vytvořit kanbanový zásobník, díky čemuž se firma vyhne problému 

s výpadkem dodávky zákazníkovi. 

 Kde je potřeba použití meziskladu neboli supermarketu pro výrobu řízenou tahem? 

Supermarketový systém se zavádí ve výrobě bez možnosti plynulého materiálového 

toku mezi jednotlivými procesy např. z důvodu vzdálenosti nebo rozdílné době 

cyklu. 

 Ve kterém bodě výrobního řetězce (proces, který udává krok) musí dojít 

k rozvrhování výroby? 

Jedná se o bod řídící celý tok hodnot pro konkrétní výrobkovou řadu a problematiku 

metody DBR (Drum Buffer Rope), kdy je výroba řízena jejím nejslabším článkem.  

7. Vytvoření harmonogramu doby potřebné k realizaci změn. Jedná se o akční plán pro 

dosažení budoucího stavu, ve kterém je popsán úkol, současný stav (popis problému), 

budoucí stav, nápravné opatření, zodpovědnost jednotlivých osob týmu a měřitelné 

přínosy. 

8. Přezkoumání mapy se členy týmu a zaměstnanci pracujícími v mapovaném hodnotovém 

toku, aby se zabránilo např. vynechání nějaké z činností. 

9. Samotná realizace neboli nejdůležitější krok. Co je nutno změnit a zlepšit zobrazuje 

mapa budoucího stavu. Jako u každého projektu je nutné si celou realizaci patřičně 

rozplánovat. 
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4  Zefektivnění logistických toků pomocí metody DMAIC 

Praktická část této diplomové práce je řešena pomocí metody zavádění změn DMAIC, 

díky čemuž je rozdělena do pěti fází zlepšovatelské iniciativy logistických toků, jež byly 

teoreticky popsány v předchozí kapitole a které zobrazuje diagram Obr. 4.1. Ač jsou však 

jednotlivé fáze charakterizovány odděleně, při jejich praktické realizaci jsou na sobě závislé  

a tak dochází k jejich vzájemnému prolínání. 

 

Obr. 4.1 Fáze DMAIC 

4.1 D | Definování 

Cílem diplomové práce je analyzovat a navrhnout zefektivnění logistických toků ve 

společnosti DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. Konkrétně pak ve výrobní oblasti Primary, 

neboli Předvýroby (viz níže), kde dochází k sériové výrobě vstupních komponentů LDC 

(Light Duty Cables), jež v sobě zahrnují výrobu konduitů, ochranných plastových „rukávů“ 

(tzv. Sleeve), extruzi a dělení lanek. Zde je problémem nevhodný materiálový tok a nastavení 

zásob prakticky na všech produktech vlivem nepříliš optimálního nastavení systémů kanban, 

což má za následek možný výskyt prostojů a nadbytek rozpracovanosti – tedy existenci ztrát 

(muda). Vícenáklady tak mohou činit až cca. 10% z ceny produktu vlivem nadvýroby, jelikož 

veškeré nepotřebné zásoby znamenají pro společnost úrok ze zapůjčených finančních 

prostředků. Cílem projektu je snížení a optimalizace zásob v jednotlivých fázích výroby, 

snížení výskytu prostojů, redukce rozpracovanosti, získání plynulejšího materiálového toku  

a zefektivnění systémů řízení v dané oblasti prostřednictvím nového nastavení systémů 

kanban, optimalizace počtu metrů (respektive kusů) v balících jednotkách (koších, vozících  

a cívkách) a počtu karet v jednotlivých etapách výroby.  

Definování

Define

Měření

Measure

Analýza

Analyze

Zlepšování

Improve

Řízení

Control
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Garantem projektu je Martin Adamec (ředitel závodu), vedoucím projektu pak Luděk 

Žáček (manažér štíhlé výroby) a členové projektu: Jan Lipovský (student VŠB – TOU, autor 

diplomové práce), Dalibor Bialek (manažér štíhlé výroby) a Zuzana Ščepková (technik 

plánování výroby). Rámcový přínos autora této diplomové práce je zmíněn v jejím závěru. 

4.1.1 LDC (Light Duty Cables) 

Jedná se o kabel, který je tvořen spirálovitým zploštělým drátem (různé šířky a délky), 

jenž je pokryt speciální extruzí (extruze je dle požadavků zákazníků a typu meziproduktu 

vyráběna pomocí různých druhů plastového granulátu), případně se může ještě v jeho 

vnitřním prostoru nacházet plastová vložka. Výsledné konduity pak mají různou velikost 

průřezu a jsou děleny na různé délky, což je opět dáno typem meziproduktu a požadavky 

zákazníka, tedy následující montážní linky. Na konduity jsou následně mimo jiné nasazovány 

tzv. sleeve, jedná se v podstatě o plastový „rukáv“, jenž kabel v automobilu chrání proti 

porušení vlivem vibrací, tření, ohybů apod. Uvnitř konduitu je následně vedeno lanko, které 

opět může mít různý průměr či délku dle požadavků. Toto lanko je taktéž extrudováno 

z důvodu eliminace možného výskytu koroze a zlepšení mechanických vlastností, jako je 

např. tření. Na jednotlivých montážních linkách následně dochází ke kompletaci. Finální 

konduity tak slouží jako meziprodukty různých projektů uvnitř výrobní haly. V konečné 

podobě se stávají nezbytnou součástí finálních produktů kopřivnické Dury, jako jsou kabely 

na otevírání kapoty a dveří, kabely pro automatické a manuální převodovky, či brzdící kabely. 

Ukázku konduitu lze spatřit na Obr. 4.2. Kompletní postup výroby je popsán v následující 

podkapitole.  

 
Obr. 4.2 Konduit LDC 

Zdroj: DURA Automotive Systems. Plant Presentatiton, Kopřivnice  2012 

4.1.2 Výrobní proces 

Na obecném zobrazení závodního layoutu (Obr. 4.3) lze spatřit, kde se ve výrobní hale 

kopřivnické Dury nachází oblast Primary, neboli Předvýroba, jenž je oblastí zájmu této 
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diplomové práce. Zde dochází k výrobě konduitů, extruzi a dělení lanek a ochranných sleevů. 

Konduity jsou dále prostřednictvím kanban arey neboli supermarketu expedovány 

jednotlivým zákazníkům, tedy následujícím montážním linkám. Podobné je to i v případě 

nadělených lanek. U sleevů se využívá rozvážení přepravek pomocí tzv. milk runů.  

 

Obr. 4.3 Závodní layout DURA Kopřivnice 

Zdroj: DURA Automotive Systems. Plant Presentatiton, Kopřivnice  2012 

 

KONDUITY 

Výrobní proces konduitů lze rozdělit na 4 hlavní částí, a to sice na výrobu spirály, 

extruzi, dělení a odstranění otřepů a supermarket (kanban area), jak také zobrazuje mnohem 

podrobnější layout pouze oné vybrané části předvýroby LDC,  který naleznete v příloze 3.  

 

1. Výroba spirály – vstupem tohoto procesu je nakupovaný drát, ten kopřivnická DURA 

denně naváží z bohumínské společnosti ŽDB Drátovna a.s. Nejdříve zde dochází ke 

splošťování drátu na třech linkách, tzv. „zplošťovačkách“. Ze zploštělého drátu se 

následně vytváží spirály na třinácti automatizovaných linkách označovaných jako 

autowindery (viz Obr. 4.4). Jak již bylo napsáno výše, do některých spirál je přidávána  

i plastová vložka, dle meziproduktu. Z autowinderů vycházi celkem 11 typů spirál, 

přičemž každá má přiřazenou svou kanban kartu, na které je především její výrobní 

číslo a počet metrů, které se nacházejí v tzv. koši za jednotlivými autowindery.  
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 Mezi autowindery a extrudery se nachází kanban tabule, jež obsahuje karty obou 

těchto výrobních fází, jak výroby spirál, tak jejich následnou extruzi. Jedná se  

o signalizaci výroby pro vstup do extruderů a následně pak pro vstup do fáze dělení  

a k vidění je na Obr. 4.4. Zde také dojde k optimalizaci počtu karet a metráže na 

jednotlivých kartách. 

 

  

Obr. 4.4 Výroba spirály  

(vlevo autowindery, vpravo kanban tabule úseku předvýroba)  

 

2. Extruze – spirála, čili produkt autowinderů, je vstupem pro fázi, v níž dochází k jejímu 

pokrývání plastem. Jedná se o tzv. extruzi, která je vyráběna z různého typu plastového 

granulátu na celkem třech výrobních linkách zvaných extrudery (ten lze spatřit na Obr. 

4.5). Nevýhodou těchto linek je dlouhá změna varianty, tuto dobu lze teoreticky snížit, 

avšak praktické řešení je příliš ekonomicky neefektivní. Při těchto změnách navíc 

vzniká dodatečný odpad, než je linka nastavena na požadovaný průměr kabelu. 

Z extruderů vychází opět 11 produktů – spirál pokrytých extruzí, které jsou taktéž 

reprezentovány 11 kanban kartami. Za každou výrobní fází však dochází ke změně 

identifikačního čísla jednotlivých meziproduktů, jež je uvedeno na kartách. 
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Obr. 4.5 Extruze  

(vlevo extruder, vpravo koše s extrudovaným konduitem) 

3. Dělení – do fáze dělení již vstupují kabely pokryté plastovou extruzí v konkrétní 

metráži, která je uvedena na jednotlivých kartách dle daného meziproduktu. V této fázi 

dochází k dělení kabelů v současnosti na jedné děličce na kusy konkrétní délky  

a průměru podle požadavků zákazníků. Na hale se již nachází i druhý, modernější dělící 

stroj, ve kterém krom dělení navíc dochází i k odstraňování otřepů, ten však nebyl 

v průběhu zpracovávání diplomové práce zatím zcela připraven pro sériovou výrobu  

a tak pracoval pouze zhruba na 10% ve zkušebním provozu. Oba tyto dělící stroje jsou 

zobrazeny na Obr. 4.6. V současnosti je tedy tzv. deburring neboli odstraňování otřepů, 

realizován pracovnicemi, které po tomto úkonu odvážejí nadělené konduity ve vozících 

do supermarketu. Jelikož se jedná o poslední výrobní fázi v tomto úseku, lze výstupy 

z dělení označit za konečné produkty.  

  

Obr. 4.6 Děličky  

(vlevo nová ve zkušebním provozu, vpravo aktuálně pracující) 
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4. Supermarket – do supermarketu vstupují hotové produkty, které již nejsou udávány 

v metrech, nýbrž v kusech. Ty jsou zde uskladňovány ve vozících v konkrétním sektoru 

supermarketu, které jsou reprezentovány „kostičkou“ na domino kanban tabuli (viz Obr. 

4.7). Systém je zde tedy založen na tzv. domino kanbanu (principu FIFO), kdy 

jednotlivé položky na tabuli jsou nastaveny na určitý počet vozíků (hladiny kanbanu) 

s konkrétním počtem nadělených kusů. Každý vozík pak obsahuje list s identifikačním 

číslem položky, počtem kusů a dalšími informacemi. Jelikož je celá sekce předvýroby 

postavena na systému tahu, je tento supermarket jejím řídícím úsekem a zde uskladněné 

produkty jsou vstupy pro následující montážní linky (tedy zákazníky předvýroby), těch 

je celkem 14, avšak se dále dělí např. na primární a sekundární. V této části předvýroby 

taktéž vzniká nadvýroba. 

  

Obr. 4.7 Supermarket 

(vlevo hotové konduity ve vozíku, vpravo tabule domino kanban) 

 

LANKA A SLEEVE 

Samotná lanka se v cívkách dováží od českých a korejských dodavatelů, v Kopřivnici 

tedy dochází pouze k jejich extruzi různými druhy plastu, dělení na požadovanou délku  

a k lisování koncovek. Mezi fázemi extruze a dělení je využíváno klasických kanban karet  

a kanban zásobníku (tabule) podobně jako mezi autowindery a extrudery v případě výroby 

konduitů. Nadělená lanka (viz. Obr. 4.9) jsou expedována k montážním linkám prostřednictví 

supermarketu, kde se taktéž využívá systém domino kanban, obdobně jako u konduitů. Obě 

tabule jsou zobrazeny na Obr. 4.8. 
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Obr. 4.8 Lanka 

(vlevo kanban tabule – extrudovaná lanka, vpravo domino kanban – dělená lanka) 

V případě ochranných plastových rukávů, neboli „sleevů“ dochází pouze k jejich 

samotné výrobě, která je prováděna pomocí extruderů, které navíc výsledné sleevy  

i automatický dělí na požadované délky, jedná se tudíž v podstatě o proces extruze a dělení. 

Finální sleevy jsou k vidění na Obr. 4.9. Systém řízení je zde založenou pouze na vizuálním 

kanbanu pomocí tabulky kalkulátoru, jenž je umístěna na zdi a obsahuje identifikační číslo 

dané varianty, počet kusů na jedno balení (přepravku) a obdobně jako u kanbanu i minimální 

a maximální počet přepravek, ty jsou následně rozváženy montážním linkám prostřednictvím 

tzv. „milk runů“. 

  

Obr. 4.9 Lanka a sleeve 

(vlevo nadělená lanka, vpravo finální sleevy) 
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4.2 M | Měření 

K záznamu a zpracování následujících informací, dat, měření a výpočtů v tomto 

projektu byl mimo jiné vytvořen rozsáhlý Excel soubor exaktně popisující jednotlivé výrobní 

fáze úseku předvýroby. Výsledky těchto tabulek následně posloužily k vytvoření nových 

kanban kalkulátorů ve fázi analýzy. Při měření reálných hodnot přímo ve výrobní hale bylo 

samozřejmě nutností disponovat patřičným kalibrovaným měřícím zařízením, případně 

spolupracovat s operátory a mistry, jež disponují příslušnými informacemi a znalostmi 

konkrétního výrobního procesu. Stejně tak při shromažďování informací například 

z firemního informačního systému MFG bylo zapotřebí spolupracovat se zaměstnanci na 

odpovídající pozici a s potřebným oprávněním.  

Před začátkem jakéhokoliv měření a sběru dat bylo potřebné správné pochopení 

posloupnosti a logiky jednotlivých fází výrobních procesů a stejně tak systémů jejich řízení. 

Došlo ke zmapování jednotlivých variant, respektive ke zjišťování a zaznamenávání rozkladů 

všech finálních konduitů, lanek a sleevů na jednotlivé meziprodukty ve fázi dělení, extruze, či 

výroby spirály a k přiřazení zákazníků, čili následných montážních linek, k těmto finálním 

produktům Předvýroby. Například z jedné několika metrové spirály s označením 

421141.PRIM, která dále prochází extruzí a její identifikační číslo se tak mění na 

421140.LPRIM, se v konečném důsledku stává celkem deset variant nadělených kabelů,  

u kterých opět dochází ke změně identifikačních čísel, ty následně odebírají tři montážní linky 

(zákazníci). Každá spirála navíc prochází extruzí na třech různých extruderech (EML-1, 

EML-2, BCN). Extruderem s označením EML-2 tak prochází spirály 421140.LPRIM  

a X613429.APRIM, má tudíž dvě možné varianty. Oproti tomu např. extruder EML-1 má 

těchto variant osm. Kompletní rozklad těchto produktů a meziproduktů lze najít v příloze 4. 

V případě extrudovaných lanek je těchto variant devět dle různých průměrů a procházejí 

extruderem s označením EML-3. Následně pokračují v podobě cívky k dělení na zařízení 

s názvem Tekuwa, z něhož vychází 18 variant na různé délky určených nadělených 

extrudovaných lanek pro čtyři montážní linky. Některá lanka navíc dělením neprocházejí či 

směřují rovnou na vývoz do zahraničních poboček Dury. Podobný rozklad produktů jako  

u konduitů naleznete v příloze 5. Obdobné je to také u sleevů, akorát s tím rozdílem, že 

extruze i dělení probíhá automaticky na dvou až třech extruderech s označením TE, jimiž 

prochází celkem 16 variant určených taktéž pro čtyři montážní linky.  
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4.2.1 Původní nastavení  

Pro účel našeho projektu a tedy i této diplomové práce bylo dále nutné zrealizovat sběr 

dat přímo ve výrobním procesu týkajících se aktuálního nastavení systémů kanban, díky 

kterému lze v jednotlivých fázích výroby zjistit počet tzv. košů, vozíků a cívek, do nichž se 

vyrobený materiál ukládá (spirála či spirála s extruzí -> koše, finální nadělené konduity -> 

vozíky, lanka -> cívky), počet metrů (respektive kusů) a prostým vynásobením tedy  

i celkovou metráž či počet kusů všech položek. Tyto informace lze zjistit z jednotlivých 

kanban karet a tabulí. Právě počet karet a metráže (kusy) budou v následných fázích analýzy  

a zlepšování podrobeny novému nastavení.  

Jak bylo ale napsáno výše, po fázi dělení se již konduity neudávají v metrech, nýbrž 

v kusech, bylo tedy potřeba zjistit i reálné délky všech 32 finálních variant konduitů, ty jsou 

ovšem dány normou a tak tyto informace lze získat z podnikového informačního systému. 

Následnou délku včetně technologického přídavku, která je důležitá pro výpočet týdenního 

požadavku děličky v metrech, jsem vypočítal vynásobením konstantou 1,03, jež je opět dána 

normou a představuje 3% technologického odpadu.  

4.2.2 Stanovení odvolávek a ceny za kus 

Abychom věděli, kolik kusů finálních konduitů, lanek a sleevů si naši zákazníci žádají, 

bylo potřeba stanovit týdenní požadavky montážních linek (tzv. odvolávky). Ty jsem 

k jednotlivým položkám opět zjistil ze systému MFG. Jedná se vlastně o rychlost spotřeby 

zásob. Je ovšem třeba konstatovat, že ke změnám těchto požadavků dochází v rámci týdne, 

my však pro účely našich dalších výpočtů a analýz budeme počítat vždy s průměrnou 

pětitýdenní odvolávkou. Dále jsme z výše zmíněného systému zjistili taktéž průměrné týdenní 

požadavky pro autowindery, extrudery, extrudovaná lanka a sleevy. 

Jelikož jedním z cílů této diplomové práce je taktéž ekonomické vyhodnocení 

očekávaných přínosů následné optimalizace, musel jsem opět za pomocí systému MFG zjistit 

ceny jednotlivých položek za kus (respektive za jeden metr), tedy kolik stojí kus naděleného 

konduitu, lanka, sleevů apod. Z čehož se dá v konečném důsledku usoudit finanční úspora 

nového nastavení pro společnost DURA.  

4.2.3 Hodinové výkony 

Ze systému bylo také nutné zjistit hodinové výkony montážních linek (v kusech za 

hodinu) a počet směn ke všem finálním produktům, které z předvýroby odebírají. 

Vynásobením hodinového výkonu počtem hodin v jedné směně (dle normy 7,33 hod.) jsem 
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následně získal výkon konkrétní montážní linky (zákazníka) na jednu směnu a vynásobením 

tohoto směnového výkonu počtem směn zase logicky počet kusů za jeden den.   

Hodinové výkony děličky, extruderů a autowinderů jsem naměřil jakožto takty, 

respektive rychlosti výroby těchto výrobních zařízení. K tomuto účelu se samozřejmě 

využívají stopky, kdy jsem např. u děličky konduitů měřil, za kolik sekund dojde k nadělení 

dvaceti kusů kabelu. V případě extruderů a autowinderů se rychlost extruze, respektive 

výroby spirály (v jednotkách m/h) vypočte buďto právě prostřednictvím taktu ( ), nebo se 

změří pomocí speciálního kalibrovaného měřidla rychlosti. Tímto jsem zjistil normu 

jednotlivých strojů, čili kolik metrů (případně kusů) za hodinu práce vyprodukují.  

4.2.4 Změny variant a směnnost 

Pro následnou analýzu nás také zajímala průměrná doba výměny variant výrobních 

zařízení (tyto hodnoty nejsou fixní, každá změna variant může trvat rozdílnou dobu, z tohoto 

důvodu vycházíme z průměrných časů), fyzický počet těchto zařízení, počet pracovních dnů 

v týdnu, počet směn za den a délka jedné směny. V případě děličky konduitů dojde ke změně 

na jinou variantu za 10 minut, dělička je v provozu pouze jedna, pracuje na třísměnný provoz, 

5 dní v týdnu, přičemž délka jedné směny je 7,5 hod. Extrudéry pro extruzi spirál konduitů 

změní výrobu na další variantu za cca. 40 minut, v provozu jsou 3 stroje 5 dní v týdnu na 

třísměnný provoz po 7,5 hodinách. Ke změně varianty u autowinderů dojde za cca. 15 minut, 

fyzický počet zařízení je 13, avšak pro LDC nyní pracuje 11 strojů 5 dní v týdnu na třísměnný 

provoz a z důvodu neustálého provozu (nedochází k jejich vypnutí např. při změně směny či 

přestávek na oběd) je délka jedné směny 8 hod. V případě extruze lanek dojde k výměně 

varianty taktéž za 40 minut při využití jednoho stroje, extrudery však pracují 7 dní v týdnu na 

dvě směny po 11 hodinách. Zařízení na dělení lanek změní svou variantu za zhruba 10 minut, 

fyzicky jsou 2 a pracují 5 dní v týdnu, na dvě směny po 7,5 hodinách. Sleevy se vyrábějí na 

třech extruderech 5 dní v týdnu po třech osmihodinových směnách. Průměrná doba na změnu 

varianty je zhruba 30 minut. 

4.2.5 Maximální vytížení balících jednotek 

Jelikož cílem tohoto projektu je optimalizace zásob a tedy i nové nastavení počtu košů, 

vozíků, přepravek, cívek a metrů, respektive kusů, které uchovávají, muselo dojít k vymezení 

jejich maximálního vytížení a zaplnění. Podle předpokladů bylo například zjištěno, že do 

mnoha košů se vejde daleko více metrů extrudovaného konduitu, než na kolik byl reálně 

nastaven, což nám dává větší „volnost“ při následném novém nastavení – lze tak např. snížit 
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počet košů, avšak zvýšit jejich zaplnění a to především z důvodu šetření prostoru u výrobních 

zařízení. Nejinak tomu bylo i v případě již nadělených konduitů v supermarketu. Přeměřením 

rozměrů vozíků jsem došel k závěru, že maximální počet kusů, který může vozík reálně 

převážet, stanovíme na 1000. Některé vozíky jsou však dvoupatrové. V supermarketu se 

taktéž nachází krom vozíků i místo s regály, do něhož se ukládají konduity menších rozměrů. 

Regály v současném stavu disponují celkem devíti úložnými prostory o délce 900mm. Dle 

zjištěné délky jednotlivých druhů nadělených konduitů jsem tedy stanovil devět položek, jež 

by se potencionálně mohly přemístit z vozíků právě do těchto regálů, čímž by došlo ke snížení 

potřeby vozíků, která je již nyní na maximální možné úrovni. Položek možná bude 

v budoucnu přemístěno více, avšak za předpokladu, že dojde k přistavení dalšího regálu.  

  

4.3 A | Analýza 

V této fázi nejprve proběhla analýza kapacitních možností výrobních zařízení na 

základě modelových kapacitních propočtů. Následně došlo k vytvoření nových kanban 

kalkulátorů, díky kterým mohly být jednotlivé výrobní procesy podrobeny mnohem 

důkladnější a efektivnější analýze. Pomocí kalkulátorů došlo ve fázi analýzy také k návrhu 

nového nastavení systémů kanban. 

4.3.1 Modelové kapacitní propočty 

V první části analýzy jsem nejdříve pokračoval sestavováním modelové tabulky.  

Z důvodu zjištění kapacitních možností výroby konduitů, lanek a sleevů jsem provedl 

modelové kapacitní propočty jednotlivých výrobních zařízení. Ve fázi dělení jsem v rámci 

měření (DMAIC) naměřil takty (v jednotkách ks/h) děličky pro veškeré varianty. Pomocí 

taktu lze dále vypočíst čas, který je zapotřebí k nadělení týdenního požadavku montážních 

linek (zákazníků), jakožto součin taktu a týdenního požadavku linky (odvolávek). Celkový 

čas, jenž je za týden potřebný k nadělení onoho týdenního požadavku (v hodinách) je pak 

sumou veškerého času potřebného k dělení za týden. Z tohoto údaje lze vypočítat také počet 

směn, který je nutný k nadělení plánu a to sice vydělením počtem hodin na jednu směnu – 

v tomto případě jsme počítali se 7,5 hod.  

V podobném duchu se nesl i kapacitní propočet ve fázi extruze. Zde nás však zajímala 

především rychlost extruze v jednotkách m/h, kterou jsem opět naměřil ve fázi měření. Jelikož 

v rámci extruze jsou týdenní požadavky již přepočteny na metry, čas potřebný k extruzi 

týdenního požadavku děličky (v hodinách) je podíl průměrných týdenních odvolávek dané 
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položky a rychlosti extruze. Jak již bylo napsáno, extruze probíhá celkem na třech 

extruderech, celkový čas potřebný k extruzi je tedy třeba počítat pro každý extruder zvlášť.  

V případě extruderu EML-2 to např. bude součet celkových časů potřebných k extruzi 

týdenního požadavku spirál s označením  421141.PRIM a X613428.APRIM. Množství směn 

jsem následně vypočetl dle stejné analogie jako v případě dělení, tedy jakožto podíl celkového 

času potřebného k extruzi a počtu hodin v jedné směně (7,5 hod.).  

Podle obdobné logiky lze vypočíst i kapacity v případě autowinderů, extruze a dělení 

lanek či výrobě sleevů. Sestavením a analýzou této tabulky, kterou lze považovat za jakýsi 

prototyp jsme došli k závěru, že je potřeba vytvořit uživatelsky přívětivější formu, která by 

byla schopna celý problém pojmout mnohem efektivněji.  

4.3.2  Kanban kalkulátory 

Pro další účely analýzy a nového nastavení systémů kanban byly tedy členem 

projektového týmu Daliborem Bialkem vytvořeny nové kanban kalkulátory, které budou také 

postupně nasazeny ve všech oblastech předvýroby. Díky nim lze za pomocí již naměřeným 

údajů, získaných informací a systémových dat, jako jsou průměrné týdenní odvolávky, 

hodinové výkony (rychlost výroby spirály, rychlost extruze a takt děličky), OEE 3 (určena 

taktéž z dat systému MFG) a počty metrů (respektive kusů) v jedné balící jednotce (koši, 

cívce či vozíku), velmi efektivně vypočíst průměrné množství kanban karet na pokrytí zásoby, 

potřebný čas na výrobu týdenní dávky, procentní využití výrobního zařízení (jedná se opět  

o kapacitu zařízení, tento údaj samozřejmě nesmí přesáhnout 100%), průměrnou reálnou 

zásobu ve dnech a především počet potřebných karet ke konkrétním variantám. Dalšími 

vstupy do tohoto kalkulátoru jsou údaje o výměně varianty konkrétního zařízení (děličky, 

extruderu, autowinderu), fyzickém počtu těchto zařízení, počtu výrobních dní v týdnu, počtu 

směn v jednom pracovním dni a délce směny. Můžeme zde také přímo nastavit množství 

průměrné týdenní odvolávky (ks nebo m), pod kterým budou položky řazeny mimo kanban. 

Což je další z výhod tohoto kalkulátoru, jelikož ty dosavadní počítaly pouze s kanbanovými 

položkami, což mělo za následek, že položky mimo kanban v kalkulátoru neovlivňovaly 

kapacitní propočty, reálně je však nutno i tyto položky na zařízení vyrábět a tak kapacitu ve 

skutečnosti samozřejmě ovlivňují. Mimo kanban jsou řazeny spíše nízkoobrátkové položky, 

jako jsou např. náhradní díly nebo exportní položky, které si následně montážní linky 

                                                 
3 Overall Equipment Efficiency (Celková efektivita zařízení) – jedná se o ukazatel, který se používá ke 

sledování využití výrobního zařízení ve výrobních systémech.  
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objednávají pomocí formuláře s názvem „Zadání výroby mimokanbanových položek“, který 

se předává kanceláři mistrů, ten následně výrobu konkrétní položky dané výrobní oblasti 

zvlášť zadá. Exportní položky nesměřují na montážní linky kopřivnické Dury ale například do 

poboček v Číně, Indii apod. Kalkulátor případně obsahuje i filtr, kterým lze ručně z kanbanu 

vyřadit přímo konkrétní požadované položky.  

Díky kalkulátoru můžeme také mimo jiné k danému výrobnímu procesu zjistit 

celkovou denní průměrnou zásobu, počet hodin potřebných na jeden cyklus výroby či celkový 

disponibilní čas pro výrobu (v závislosti na počtu strojů, výrobních dnů, OEE, počtu směn  

a délky směny). Kalkulátor si také vypočte minimální možnou zásobu na základě vytíženosti 

směn či změn variant, z tohoto údaje vychází též pole „nastavená zásoba“, což je 

kalkulátorem doporučená denní zásoba (tu lze také zadat ručně). Potřeba času na jeden cyklus 

je čas, se kterým je třeba počítat z důvodu výměny varianty, čili aby došlo k obnovení týdenní 

zásoby, musíme ve výrobním čase počítat navíc i s touto hodnotou. Nastavení kanban tabule 

nám pod zeleným políčkem ukazuje doporučené množství karet, žluté zobrazuje průměrné 

množství karet na pokrytí zásoby a červené je pak takové minimální množství karet, aby při 

příchodu poslední karty byl pracovník schopen změnit variantu a spustit výrobu. Uživatel 

doplňuje údaje pouze do světle modře vyznačených polí, čímž se kalkulátor stává mnohem 

přehlednějším a uživatelsky přívětivým. Jednotlivé kalkulátory lze nalézt ve formátu Excel na 

přiloženém CD. 

Na základě analýzy kapacitních propočtů jednotlivých výrobních zařízení a rychlosti 

spotřeby zásob neboli průměrných týdenních odvolávek došlo prostřednictvím kalkulátorů 

k následujícím analýzám a optimalizacím počtu metrů, respektive kusů, v jednotlivých 

balících jednotkách (koších, vozících a cívkách) a počtu kanbanových karet, případně 

k novému nastavení sytému domino a vizuální kanban. Nosným ukazatel zde byla především 

průměrná reálná zásoba, kterou jsem se u cílených produktů snažil snížit zhruba na 3 denní.  

4.3.3 Výroba spirál konduitů 

Autowindery pracují ve třech směnách po osmi hodinách, pět dní v týdnu. Jejich 

fyzický počet pro LDC je 13 (AW LDC), avšak v době vypracovávání diplomové práce bylo 

k reálně k dispozici 11 strojů, jelikož dva pracovaly pro oblast shifters (oblast mimo LDC). 

Doba výměny varianty je v průměru 15 minut. Dle nového nastavení kanbanu v této oblasti 

vychází průměrná zásoba na 3 dny při bezmála 94% využití výrobního zařízení. Celkových 

výrobních variant je 11, přičemž jedna z nich je mimo kanban, jelikož její průměrná týdenní 

odvolávka je 524 m, což je pod námi nastavenou hranicí 600 m (toto nastavení vychází ze 
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zkušenosti a znalosti procesu manažera štíhlé výroby) u této položky vytváříme zásobu pro 

transfer náhradních dílů. Disponibilní čas na výrobu je 1188 hodin a celkový čas výroby 

týdenní odvolávky činí přes 1110 hodin. Ukázku výstupu kalkulátoru zobrazuje na třech 

vybraných položkách Tab. 4.1. Kompletní kalkulátor lze nalézt na přiloženém CD. 

 

Tab. 4.1 Ukázka výstupu kalkulátoru pro autowidery 

Projekt Položka 

Průměrná 
týdenní 

odvolávka 
[m] 

Hodinový 
výkon 
[m/h] 

v jedné 
balící 

jednotce 
[m] 

Průměrné 
množství 

kanban karet 
na pokrytí 

zásoby 

Průměrná 
reálná 
zásoba 
[dny] 

Nastavení 
kanban 
tabule 

(počet karet 
podle 

kalkulátoru) 

Reálné 
nastavení 

tabule 
(reálný 
počet 
karet) 

A7, T8, B58 421141.PRIM 29437 55,4 1650 2 0,56 3 2 1 5 

VG9 X613428.APRIM 6585 94,74 1800 2 2,73 3 2 1 3 

C214 24200550.PRIM 1300 63 700 2 5,38 3 2 1 2 

…
 

…
          

 

Dle výpočtu kalkulátoru je průměrné množství kanban karet na pokrytí zásob 2 karty  

a celkový počet karet pro jednotlivé varianty jsou 3 karty. Ovšem vzhledem k reálné situaci 

v této oblasti, kdy není možno měnit všechny varianty na všech strojích a následující zařízení 

– extrudery – musí vyrábět v dávce, což je z technologického hlediska problém, jelikož 

extruder musí čekat, až dojde k vyrobení určité dávky spirály na autowinderu, kterou následně 

extruder spotřebuje (ideálním avšak nereálným stavem by byla kontinuální spotřeba spirály 

z autowinderu). Z tohoto důvodu musíme nastavit vyšší zásobu a vyšší počet karet, kdy např. 

u varianty 421141.PRIM nám kalkulátor spočítal počet na 3 karty, my však výrobu reálně 

nastavíme na 5 karet, čímž ovšem zároveň dochází ke snížení variability procesu. Muselo tedy 

dojít ke sjednocení dávek mezi autowindery a extrudery z důvodu absence permanentní 

obsluhy (jeden pracovník obsluhuje několik extruderů současně včetně toho na výrobu sleevů 

a nemůže tak současně obsluhovat úplně všechna zařízení) a také z důvodu „scrapu“, což je 

určité procento technologického odpadu na vyrobený metr extrudované spirály. Čím jde do 

extruderu větší dávka z autowinderu, tím menší procento tohoto odpadu vzniká. Naopak např. 

u položky 24200550.PRIM jsme reálný počet karet snížili vzhledem k týdenní průměrné 

odvolávce na 2, především z důvodu minimalizace nadvýroby. 
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4.3.4 Extruze spirál konduitů 

Extrudery pracují ve třech směnách po 7,5 hodinách, pět dní v týdnu. Jejich aktuální 

počet pro LDC je 3 (EML-1, EML-2, BCN), pro potřeby výpočtu kalkulátoru jsem však 

počítal se dvěma, jelikož extruderem BCN v současné době prochází pouze jedna 

nízkoobrátková položka, u které jsme následně snížili počet karet. Doba výměny varianty je  

v průměru 40 minut - jak již bylo zmíněno, dlouhá změna varianty je jednou z velkých 

nevýhod tohoto zařízení, díky čemuž dochází ke snížení variability zařízení, zvýšení prostojů 

a ztrácení kapacity. Průměrná zásoba díky novému nastavení je taktéž okolo 3 dnů a celkový 

čas potřebný na výrobu týdenní dávky je přes 128 hodin, disponibilní čas pak přes 202 hod. 

Ukázku výstupu kalkulátoru zobrazuje na třech vybraných položkách Tab. 4.2. Kompletní 

kalkulátor pak naleznete na přiloženém CD. 

 

Tab. 4.2 Ukázka výstupu kalkulátoru pro extrudery 

Projekt Položka 

Průměrná 
týdenní 

odvolávka 
[m] 

Hodinový 
výkon 
[m/h] 

v jedné 
balící 

jednotce 
[m] 

Průměrné 
množství 

kanban karet 
na pokrytí 

zásoby 

Průměrná 
reálná 
zásoba 
[dny] 

Nastavení 
kanban 
tabule 

(počet karet 
podle 

kalkulátoru) 

Reálné 
nastavení 

tabule 
(reálný 
počet 
karet) 

VG9 X613429.APRIM 6835 480 600 2 0,88 3 2 1 6 

PQ35, Cabrio 24800531.PRIM 6853 811 1000 2 1,46 3 2 1 3 

Brose 24870390.PRIM 829 742,27 500 2 6,03 3 2 1 2 

…
 

…
          

 

Celkový počet variant na těchto zařízeních je 12 a z toho jsme jednu nízkoobrátkovou 

položku nastavili mimo kanban. Až na jednu vysokoobrátkovou variantu (421140.LPRIM) 

nám kalkulátor vypočetl průměrné množství karet na pokrytí zásoby jednotlivých variant na 

dvě karty a celkový počet karet na tři. U položky X613429.APRIM jsme následně zvýšili 

počet karet na 6, jelikož zde dochází k výrobě spirály pouze na dvou výrobních zařízeních 

mimo oblast LDC a při třech kartách by tedy tato položka nestihla protéct celým výrobním 

procesem. Opět je zde problém z důvodu výroby dávek, kdy stroj a operátor nejsou schopni 

kontinuálně zpracovávat výstupy z autowinderů. Ke snížení reálného počtu karet u čtyř 

nízkoobrátkových položek (např. 24870390.PRIM) došlo stejně jako v přechozím případě 

z důvodu minimalizace nadvýroby.  
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4.3.5 Dělení  konduitů  

Na základě analýzy kapacitních propočtů jsme došli k závěru, že fáze dělení je 

v současnosti nejužším místem předvýroby LDC, jelikož je zde nyní k dispozici pouze jedna 

dělička. DURA má již zakoupen druhý dělící stroj, který zároveň automaticky zbavuje 

nadělené konduity otřepů, ten však zatím není pro sériovou výrobu zcela připraven. Tento fakt 

zásadně ovlivňuje jakékoliv naše další snahy o optimalizaci v této oblasti, která je v rámci 

současného provozu takřka nemožná, jelikož z kapacitního propočtu vyplývá, že při jednom 

dělícím stroji je jeho vytížení bezmála 136%, disponibilní čas na výrobu je 101 hodin avšak 

reálná suma času potřebná pro výrobu týdenní dávky je přes 132 hod. Jsme tedy přes 31 hod. 

v mínusu. Pokud bychom chtěli nasimulovat budoucí stav již se dvěma stroji při stejném 

nastavení kanbanu, vychází nám kapacitním propočtem využití zařízení již na 69%, což je 

samozřejmě mnohem reálnější a přívětivější stav. V současnosti však ona jedna dělička 

pracuje pět dní v týdnu ve třech směnách po 7,5 hodinách, díky čemuž se musí realizovat 

další mimořádné víkendové směny, kterými se pokrývají odvolávky zákazníka (oněch 36% 

nad maximální kapacitu stroje), což pro společnost znamená další dodatečné náklady na 

mzdy, vytápění či osvětlení haly apod. a pro pracovníky nutnost víkendových směn. 

 

4.3.6 Extruze lanek 

Extruze lanek probíhá na jednom extruderu s označením EMS-3, který pracuje 7 dní 

v týdnu na 2 směny, přičemž délka jedné směny je 11 hodin. Doba změny varianty je 

v průměru 40 minut. Po analýze pomocí kalkulátoru jsem došel k novému nastavení, díky 

kterému se průměrná denní zásoba snížila na necelé 3 dny. Disponibilní čas pro extruzi činí 

138,6 hodin, avšak celkový čas potřebný pro výrobu týdenní dávky je pouze 40,32 hodin, 

z čehož vyplývá využití zařízení pouze 37,4%. Počet variant je devět, průměrné množství 

kanban karet na pokrytí zásob jsou dvě karty a kalkulátor nám spočetl nastavení kanban 

tabule na 3 karty u všech variant. Poslední dvě varianty projektu Ford jsou ovšem exportní, 

z důvodu jejich zvýšenému vývozu mimo kopřivnickou pobočku jsem tedy počet karet 

rozšířil na pět. Ukázku výstupu kalkulátoru zobrazuje na třech vybraných položkách Tab. 4.3. 

Kompletní kalkulátor lze nalézt na CD, které je k této diplomové práci přiloženo. 
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Tab. 4.3 Ukázka výstupu kalkulátoru pro extruzi lanek 

Projekt Položka 

Průměrná 
týdenní 

odvolávka 
[m] 

Hodinový 
výkon 
[m/h] 

v jedné 
balící 

jednotce 
[m] 

Průměrné 
množství 
kanban 
karet na 
pokrytí 
zásoby 

Průměrná 
reálná 
zásoba 
[dny] 

Nastavení 
kanban 
tabule 

(počet karet 
podle 

kalkulátoru) 

Reálné 
nastavení 

tabule 
(reálný 
počet 
karet) 

A7, VG9 171013.JPRIM 19499 3000 1500 2 0,77 3 2 1 3 

Berger, B9, B58 9617350.PRIM 3659 2707 1000 2 2,73 3 2 1 3 

Ford 920293.03PRIM 9775 2707 2000 2 1,48 3 2 1 5 

…
 

…
          

 

4.3.7 Dělení lanek 

Dělení extrudovaných lanek probíhá na dvou zařízeních s označením Tekuwa pět dní 

v týdnu po dvou 7,5 hodinových směnách. Doba změny varianty je v průměru 10 minut. Díky 

novému nastavení vychází průměrná zásoba pouze na necelé dva dny. Disponibilní čas činí 

148,5 hod. a celkový čas potřebný na výrobu týdenní dávky pak 95,38 hod. Průměrnou 

reálnou zásobu jsem ručně zadal na 1,5 dne z důvodu práce ve dvou směnách (ranní a noční). 

Využití zařízení je dle kapacitního propočtu necelých 70% při celkových 18 variantách, 

z čehož dvě jsou mimo kanban, jelikož jejich průměrná týdenní odvolávka je pod nastavenou 

hranicí 200 kusů. Ve fázi dělení lanek již není použit klasický systém kanban karet, ale 

podobně jako u nadělených konduitů systém domino kanban. K optimalizaci zde tedy dochází 

na základě změny počtu kusů lanek na stojanech (viz. Obr 4.9) a změny počtu hladin (polí) 

reprezentující jeden svazek na stojanu. Ukázku výstupu kalkulátoru zobrazuje opět na třech 

vybraných položkách Tab. 4.4. Kompletní kalkulátor naleznete taktéž na přiloženém CD. 

 

Tab. 4.4 Ukázka výstupu kalkulátoru pro dělení lanek 

Projekt Položka 

Průměrná 
týdenní 

odvolávka 
[ks] 

Hodinový 
výkon 
[ks/h] 

v jedné 
balící 

jednotce 
[ks] 

Průměrné 
množství 
hladin na 

pokrytí zásoby 

Průměrná 
reálná 
zásoba 
[dny] 

Nastavení 
kanban tabule 
(počet hladin 

podle 
kalkulátoru) 

Reálné 
nastavení 

tabule 
(reálný 
počet 

hladin) 

A7 111751.PRIM 6995 414 200 10 1,43 11 10 1 11 

B58 111814.PRIM 2880 600 200 4 1,39 5 4 1 5 

VG9 111202.PRIM 1546 600 200 2 1,29 3 2 1 3 

…
 

…
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4.3.8 Výroba sleevů 

Sleevy se vyrábějí na dvou až třech extruderech s označením TE pět dní v týdnu, ve 

třech směnách po osmi hodinách a průměrná doba pro změnu varianty je cca. 30 minut. 

Kapacitní využití zařízení je zhruba 55 %. Počet variant sleevů je 16 a liší se od sebe délkou, 

průměrem a barvou. Jelikož v této oblasti není využito karet či domina, ale pouze vizuálního 

kanbanu a navíc se jedná o poměrně bezproblémovou výrobu, nedošlo zde k  nastavení 

pomocí nového kalkulátoru, ale pouze ke změně počtu přepravek u některých položek na 

základě srovnání průměrných týdenních odvolávek a hodinového výkonu extruderů, díky 

čemuž došlo k redukci celkového množství přepravek na 99. Ukázku některých položek lze 

vidět na Tab. 4.5. 

Tab. 4.5 Ukázka nového nastavení procesu výroby sleevů 

Projekt Položka 
Průměrná týdenní 

odvolávka 
[ks] 

Hodinový výkon 
[ks/h] 

v jedné balící jednotce 
[ks] 

Reálné nastavení 
tabule 

(reálný počet 
přepravek) 

A7 9612123.PRIM 1248 371 200 12 

B58 (prim) 9612693.DPRIM 1740 250 200 6 

VG9 9614260.AAPRIM 1397 225 200 4 

…
 

…
     

 

 

4.4 I | Zlepšování 

Tuto předposlední fázi metody DMAIC jsem prováděl ve spolupráci s technikem 

plánování výroby Zuzanou Ščepkovou a svým konzultantem, manažérem štíhlé výroby 

Luďkem Žáčkem. Na základě předchozího sběru dat a následné analýzy bylo stanoveno nové 

nastavení systémů kanban. Došlo tak ke změně počtu metrů v jednotlivých balících 

jednotkách (košů a cívek) a také k optimalizaci počtu kanbanových karet ve fázi výroby 

spirály a extruze konduitů. Obdobnou optimalizací prošla také výroba a dělení extrudovaných 

lanek a sleevů. Ve fázi zlepšování došlo k reálné implementaci a finančnímu vyčíslení 

hodnoty zásob nového nastavení systémů u autowinderů, extruderů, výroby a dělení 

extrudovaných lanek a sleevů. Celkovou finanční hodnotu, která je nyní vázaná v zásobách 

jednotlivých procesů při maximálním počtu karet, jsem spočetl dle vzorce 4.1. Údaje o cenách 

produktů za kus (respektive metr) si však podnik nepřál zveřejnit, proto v následujících 

tabulkách nejsou uvedeny. Srovnání se stavem minulým se pak nachází v následující fázi 

Řízení. Z důvodu časové náročnosti a problému disponibility pouze jednoho dělícího zařízení 

(který je popsán v podkapitole 4.3.5) bohužel nedošlo ke zlepšení a implementaci nového 
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nastavení ve výrobní fázi dělení. Oblast dělení konduitů má tedy smysl optimalizovat až 

tehdy, kdy již budou k dispozici obě děličky. Supermarket v oblasti konduitů LDC tak zůstal 

prozatím nezměněn, v závěru této práce však bude nastíněn potencionální teoretický návrh na 

změnu jeho informačního a řídicího systému. 

Celková	hodnota	zásob maximální	počet	karet ∙ počet	metrů	 ů 	v	balení ∙ cena	za	kus	  

 (4.1) 

4.4.1 Výroba a extruze spirál konduitů a extruze lanek 

V případě výroby a extruze spirál konduitů a extruze lanek jsou využity řídicí systémy 

na základě klasických kanban karet. V každé z výše zmíněných oblastí výroby jsme tedy 

provedli změnu údajů (metrů) na všech kartách a úpravu nastavení kanban tabulí 

prostřednictvím změny počtu barevného značení jednotlivých přihrádek neboli tzv. hladin či 

polí, jenž slouží k umísťování karet. Zde zelená značí, že zásoby jsou v pořádku a není tedy 

nutné výrobu plánovat, pokud se karta objeví ve žlutě označeném poli, je nutno začít plánovat 

výrobu dané varianty, ale zatím není nutné výrobu reálně začínat a červená naopak značí, že 

je nutné okamžitě začít s výrobou dané varianty.  

 

Obr. 4.10 Výrobní kanban karta úseku předvýroby 

 

Dále jsem také musel vytisknout a laminovat zcela nové karty (která je např. k vidění 

na Obr. 4.10), jejichž nový/optimalizovaný počet jsem následně umístil do již upravených 

kanban tabulí. Musel jsem také přepsat počty vyráběných metrů na kartách nacházejících se 

přímo na jednotlivých koších, do nichž se ukládá např. autowinderem vyrobená spirála či 

spirála pokrytá extruzí za extrudery. Vzhledem k novému nastavení však muselo dojít  

i k odebrání karet z některých košů, respektive cívek (v případě lanek), jelikož např. 

z původních pěti karet došlo k redukci na tři, musel jsem tedy dvě karty z košů odejmout. 

Jelikož se cívky s extrudovanými lanky neukládají do košů či přepravek, ale pouze se skladují 
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ve vyhrazených a označených prostorech na zemi, musel jsem taktéž v těchto místech přepsat 

údaje o jejich počtu (dle počtu karet), metráži a počtu cívek, při kterém musí dojít k zahájení 

výroby (červená hladina na kanban tabuli) na jednotlivých informačních štítcích, které se 

rovněž nacházejí na zemi ve vyhrazených skladovacích prostorech. Celkové hodnoty zásob 

při plném využití karet lze k jednotlivým procesům vidět v Tab. 4.6. 

Tab. 4.6 Celkové hodnoty zásob 

Proces Systém Počet variant Celková hodnota zásob 

Výroba spirály  Kanban karty 11 (1 mimo kanban) 188 938 Kč 

Extruze spirály Kanban karty 12 (1 mimo kanban) 179 046 Kč 

Extruze lanek Kanban karty 9 (2 exportní položky) 165 627 Kč 

 

4.4.2 Dělení lanek a výroba sleevů 

Informační a řídicí systém v oblasti dělení lanek je postaven na systému domino 

kanban. Jednotlivá lanka jsou ukládána ve svazcích do stojanů, jejichž řady jsou 

reprezentovány kostičkou na tabuli. Na základě analýzy zde došlo ke změně počtu hladin 

(polí), do kterých se tyto kostičky ukládají. Podobně jako u klasických kanban karet jsou  

i tato pole barevně rozlišena na červenou, žlutou a oranžovou barvu, přičemž princip 

signalizace plánování a zahájení výroby je taktéž stejný jako u karet. Změnou počtu kusů 

prošly i jednotlivé balící jednotky, neboli již zmíněné svazky. Jelikož v původním stavu na 

tabuli byli k dispozici v podstatě jen informace o identifikačních číslech jednotlivých 

výchozích položek – extrudovaných lanek, výstupních variant – nadělených lanek a označení 

projektu, doplnil jsem všechny řádky tabule i o nové počty kusů lanek ve svazcích. 

 

Výroba ochranných sleevů je řízená jednoduchým vizuálním kanbanem. Ve fázi 

zlepšení tedy stačilo pouze vytisknout a laminovat novou vizuální tabulku, která obsahuje 

název následující montážní linky (projektu), identifikační číslo varianty, počet kusů v jedné 

přepravce, nově nastavený maximální počet těchto přepravek, který je podobně jako u karet 

opět značen zelenou barvou a taktéž pracovníkovi obsluhující extrudery značí, že jsou zásoby 

zajištěny a není tak nutno vyrábět, a také minimální počet přepravek, při kterém je nutno 

okamžitě zahájit výrobu - opět značen červenou barvou. Celkové hodnoty zásob při plném 

využití hladin kanbanu můžete k oběma procesům vidět v Tab. 4.7. 
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Tab. 4.7 Celkové hodnoty zásob 

Proces Systém Počet variant Celková hodnota zásob 

Dělení lanek Domino kanban 18 (2 mimo kanban) 103 708 Kč 

Výroba sleevů Vizuální kanban 16  52 471 Kč 

 

4.5 C | Řízení 

V poslední fázi metody DMAIC jsem z časových důvodů v rámci vypracovávání 

diplomové práce provedl zhruba jen desetidenní kontrolu a monitoring nově nastavených 

výrobních procesů, reálně však v podniku toto sledování a korigování procesů potrvá déle. 

Sledovalo se, zda skutečně dochází k plnění stanovených výrobních plánů, respektive zda se 

skutečně vyrábí nově určený počet metrů, kusů a došlo ke snížení počtu košů, přepravek  

a cívek, zda všichni zaměstnanci znají a akceptují nastolené změny, případně zda mají nějaké 

připomínky, zda se v provozu vyskytly výrobní problémy či nedošlo k případnému zastavení 

linek apod. Následně jsem také provedl srovnání stavů před a po optimalizaci a vyčíslil 

měsíční finanční přínos společnosti DURA Automotive Systems s.r.o. při využití plného 

počtu karet. V podkapitole 4.5.5 Celková finanční úspora se pak nachází malé shrnutí  

a celková úspora finančních prostředků vázaných v zásobách, včetně měsíční a roční úspory 

na úrocích za uskladněný materiál. 

4.5.1 Výroba a extruze spirál konduitů 

V případě konduitů, konkrétně tedy u autowinderů a extruderů, fungovaly nově 

nastavené výrobní procesy dle předpokladů. Během monitorovacího období nebyly v provozu 

zaznamenány sebemenší potíže. 

Tab. 4.8 Srovnání stavů před a po optimalizaci autowinderů 

Sta v  PŘE D op t ima l iza c í  Sta v  PO op t ima l iza c i  

Počet karet  
(košů) 

Celkem metrů 
v koších 

Cena celkem 
Počet karet  

(košů) 
Celkem metrů 

v koších 
Cena celkem 

Celkem: 34 68 000 m 330 476 Kč Celkem: 28 36 650 m 188 938 Kč 

        Úspora: 6 31 350 m 141 538 Kč 

 

Jak lze vidět na Tab. 4.8 (kompletní tabulka se pak nachází v příloze 6), u autowinderů 

došlo v konečném důsledku při maximálním počtu karet ke snížení zásob z původních 68 000 

metrů na 36 650 metrů. Počet karet a tedy i reálný počet košů, ve kterých se vyrobené spirály 
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uchovávají, se snížil o šest, díky čemuž také došlo k úspoře 141 538 Kč, přičemž jedna 

nízkoobrátková položka byla nastavena mimo kanban. Teoreticky by mohlo dojít ještě 

k většímu snížení zásob a tedy i větší finanční úspoře, avšak díky výše popsanému problému 

nutnosti výroby v dávkách a také absenci permanentní obsluhy v dané oblasti, muselo dojít ke 

zvýšení počtu karet a metrů v balení, jak je to popsáno v podkapitole Analýza (viz 4.3.3). 

Tab. 4.9 Srovnání stavů před a po optimalizaci extruderů 

Sta v  PŘE D op t ima l iza c í  Sta v  PO op t ima l iza c i  

Počet karet 
(košů) 

Celkem metrů 
v koších 

Cena celkem 
Počet karet 

(košů) 
Celkem metrů 

v koších 
Cena celkem 

Celkem: 31 42 100 m 218 012 Kč Celkem: 34 32 600 m 179 046 Kč 

        Úspora: -3 9 500 m 38 966 Kč 

 

V následující fázi extruze spirál jsme díky novému nastavení kanban karet snížili při 

maximálním počtu karet zásoby z původních 42 100 metrů na 32 600 metrů, jak je vidět v 

Tab. 4.9. Z důvodu nízké odvolávky jsme poslední položku projektu B5 nastavili jako mimo 

kanbanovou, avšak i tak došlo k navýšení celkového počtu karet a tím i košů o tři. Celková 

úspora však činní 38 966 Kč. Vše je přehledně zobrazeno v příloze 7. 

4.5.2 Extruze lanek 

Během monitorování procesu extruze lanek jsme došli k závěru, že ono nové nastavení 

bude zapotřebí znova podrobit analýze a následně i dalšímu zlepšování a implementaci. 

Jednalo se především o to, aby u vysokoobrátkových položek (např. 171013.JPRIM) bylo 

využito celých vstupních balení, tedy aby vstupní balení lanek odpovídala výstupním balením 

extrudovaných lanek. Původně totiž museli pracovníci balení např. o 3 000 metrech dělit na 2 

x 1 500 metrů, čímž docházelo ke zbytečnému nárůstu technologického odpadu. Zvýšili jsme 

tedy počet metrů v balící jednotce např. právě z původních 1 500 metrů na 3 000 metrů  

a počet karet ze tří na čtyři. U některých nízkoobrátkových položek došlo ze stejného důvodu 

také ke zvýšení počtu metrů avšak ke snížení počtu karet (např. u položky 9616003.DPRIM 

ze tří karet na dvě) kvůli reálnému nedostatku skladovacího místa v kanbanových slotech, 

tedy v místech uskladnění hotových cívek s extrudovanými lanky. Z důvodu této změny však 

došlo k navýšení průměrné denní zásoby na 3,68 dne, ke snížení využití zařízení na pouhých 

35,63% a tím i ke snížení původní úspory (při plném počtu karet) z 54 042 Kč na konečných 

34 803 Kč. Srovnáme-li však nastavení zcela původní (ještě před zpracováváním diplomové 

práce), stále došlo k úspoře 11 000 metrů a ke snížení počtu cívek o tři. Stav během 
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optimalizace včetně konečného nastavení a úspor zkráceně zobrazuje Tab. 4.10 Kompletní 

tabulky naleznete opět v příloze 8. 

Tab. 4.10 Srovnání stavů před, během a po optimalizaci extruze lanek 

Sta v  PŘE D op t ima l iza c í  Sta v  BĚ HEM  o pt im al iz ac e  Sta v  PO op t ima l iza c i  

Počet karet 
(cívek) 

Celkem 
metrů  

v cívkách 

Cena 
celkem 

Balení 
[m] 

Počet 
karet 

(cívek) 

Celkem 
metrů  

v cívkách 

Cena 
celkem 

Počet karet 
(cívek) 

Celkem 
metrů  

v cívkách 

Cena 
celkem 

Celkem: 31 69 000 m 219 669 Kč Celkem: 31 51 500 m 
165 627 

Kč 
Celkem: 28 58 000 m 184 866 Kč 

        Úspora: 0 17 500 m 
54 042 

Kč 
Finální 
úspora: 

3 
11 000 

m 
34 803 Kč 

4.5.3 Dělení lanek 

Proces dělení lanek fungoval podobně jako autowindery a extrudery bez větších potíží. 

V této fázi sledování procesu jsem si ovšem všiml detailu, který však může v konečném 

důsledku zaměstnance mást a zapříčinit tak nepřesnosti v počtu kusů v jednotlivých svazcích 

nadělených lanek. Svazky se zde totiž ukládaly do stojanů, jež měly vždy jednu celou řadu 

označenou po obou stranách jakožto jeden slot (ten taktéž odpovídá jedné „kostičce“ na 

domino kanban tabuli). Reálně však v provozu docházelo k tomu, že do jednoho slotu se 

ukládaly až dva svazky, což ne vždy šlo při rutinní činnosti pracovníka rozeznat. Napadlo mě 

tedy rozdělit tyto stojany na dva sloupce, jeden stojan by tak měl v jedné řadě na levé straně 

označení např. F1 a na pravé straně F17, díky tomu by sice došlo ke zvětšení počtu slotů a tím 

i kostiček na tabuli, ale také ke zvětšení skladovacího prostoru a k eliminaci problému dvou 

svazků v jednom slotu. Toto jednoduché řešení obnášelo pouze vytisknutí a laminování 

nových popisků na stojany a tabuli. Z původních 16 míst v rámci jednoho stojanu je dnes míst 

(slotů) 32 a umístění svazků lanek je tak o něco přehlednější. 

 

Tab. 4.11 Srovnání stavů před a po optimalizaci procesu dělení lanek 

Sta v  PŘE D op t ima l iza c í  Sta v  PO op t ima l iza c i  

Počet svazků 
Celkem kusů 
ve svazcích 

Cena celkem Počet svazků 
Celkem kusů 
ve svazcích 

Cena celkem 

Celkem: 101 27 600 ks 185 350 Kč Celkem: 82 16 400 ks 103 708 Kč 

         Úspora: 19 11 200 ks 81 642 Kč 
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Jak můžete vidět ve zkrácené Tab. 4.11, případně v její plné verzi, která se nachází 

v příloze 9, díky optimalizaci této oblasti došlo při plném obsazení hladin k úspoře 81 642 Kč. 

Zásoby nadělených lanek se podařilo snížit z původních 27 600 kusů na 16 400 kusů, tedy  

o 11 200 kusů a 19 svazků. Z důvodu nízkých odvolávek jsem dvě varianty nastavil jakožto 

mimo kanbanové. 

4.5.4 Výroba sleevů 

Implementace i následné sledování procesu výroby ochranných sleevů proběhly taktéž 

zcela bez problémů, jelikož zde nedošlo až tak k razantnímu zásahu do výrobních dávek. Díky 

optimalizaci zde používaného vizuálního kanbanu se snížil počet přepravek z původního 

počtu 125 na 99, čímž došlo především k ušetření skladovacího prostoru. Zásoba se snížila 

z 29 300 na 23 800 kusů a celková úspora při maximálním počtu přepravek činí 15 046 Kč, 

jak lze vidět v Tab. 4.12. Kompletní přehled lze opět nalézt v příloze 10. 

Tab. 4.12 Srovnání stavů před a po optimalizaci výroby sleevů 

Sta v  PŘE D op t ima l iza c í  Sta v  PO op t ima l iza c i  

Počet přepravek 
Celkem kusů  

v přepravkách 
Cena celkem Počet přepravek 

Celkem kusů  
v přepravkách 

Cena celkem 

Celkem: 125 29 300 ks 67 517 Kč Celkem: 99 23 800 ks 52 471 Kč 

        Úspora: 26 5 500 ks 15 046 Kč 

4.5.5 Celková finanční úspora 

V Tab. 4.13 lze vidět malé shrnutí a celkovou úsporu finančních prostředků vázaných 

v zásobách, kterou jsme implementací nového nastavení docílili. Jelikož úroky z půjček za 

uskladněný materiál činní cca. 10% z ceny produktů, měsíčně firma na těchto úrocích nyní 

uspoří cca. 31 200 Kč, ročně pak zhruba 379 394 Kč. 

Tab. 4.13 Shrnutí a vyčíslení celkové úspory 

Oblast LDC Proces Úspora balících jednotek Úspora metrů/kusů Finanční úspora 

Konduity 
Výroba spirály 6 31 350 m 141 538 Kč 

Extruze spirály -3 9 500 m 38 966 Kč 

Lanka 
Extruze lanek 3 11 000 m 34 803 Kč 

Dělení lanek 19 11 200 ks 81 642 Kč 

Sleeve Výroba sleevů 26 5 500 ks 15 046 Kč 

Celková měsíční úspora finančních prostředků vázaných v zásobách 311 995 Kč 

Celková měsíční úspora finančních prostředků na úrocích (10%) z uskladněných zásob 31 200 Kč 

Celková roční úspora finančních prostředků na úrocích 374 394 Kč 
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Závěr 

Z důvodu aplikace metody DMAIC byla praktická část této diplomové práce 

rozdělena do pěti zlepšovatelských fází. V té první došlo k definování cílů projektu, popsání 

jednotlivých produktů a k nastínění jejich výrobních procesů. Poté musel proběhnout sběr  

a měření veškerých potřebných dat, informací a hodnot týkajících se výrobních procesů  

či původního nastavení, a také jejich zpracování pro následnou fázi Analýzy. Zde tato data 

posloužila především jakožto podklady pro vytvoření nových kanban kalkulátorů, díky 

kterým mohly být jednotlivé výrobní procesy podrobeny mnohem efektivnější analýze  

a následně i novému, optimalizovanému nastavení systémů kanban. Fáze Zlepšování  

již zahrnovala reálnou implementaci onoho nastavení. Pouze v případě dělení konduitů 

bohužel k implementaci nedošlo, a to sice z důvodů časových, ale především díky 

současnému problému disponibility pouze jednoho dělícího zařízení. Ve fázi Analýzy bylo 

stanoveno, že tuto oblast má smysl optimalizovat až v době plného provozu dvou děliček. 

Poslední fáze Řízení se týkala zejména kontroly a monitoringu nově nastolených optimalizací, 

dodatečných změn plynoucích z potřeb výrobních procesů a vyhodnocování jednotlivých 

zlepšení včetně porovnání jejich výstupů s původními stavy. Došlo zde i k vyčíslení 

finančních úspor, které společnosti DURA Automotive Systems s.r.o. z tohoto zlepšení 

plynou. Celková měsíční úspora finančních prostředků, jež jsou nyní v zásobách vázány,  

je 311 995 Kč a celková roční finanční úspora na úrocích, které společnosti plynou z půjček 

za uskladněné zásoby, činí cca. 374 394 Kč.  

Praktickou část diplomové práce jsem pravidelně zpracovával zhruba dva měsíce 

přímo ve společnosti DURA. Mezi vlastní přínosy v této části lze zařadit zmapování zde 

řešených problémů a procesů, sběr a měření veškerých použitých informací a dat, jejich 

následné zpracování v rozsáhlé Excel tabulky, jejichž výstupy vedly k vytvoření nových 

kanban kalkulátorů. Došlo také např. k vytvoření modelových kapacitních propočtů. 

Obsluhoval jsem veškeré použité kalkulátory a vytvářel návrhy optimalizací, jež následně 

posloužily při reálné implementaci finálního zlepšení. Taktéž jsem za pomoci technika 

plánování výroby realizoval fáze zlepšení a řízení. V úplném závěru této diplomové práce 

navíc přicházím s dalšími potencionálními návrhy na možná zlepšení systémů řízení. 

Prostřednictvím této práce byl realizován projekt zefektivnění logistických toků v oblastech 

výroby a extruze spirál, extruze a dělení lanek a také výroby ochranných sleevů, kde také 

došlo ke splnění výše definovaných cílů. Na základě analýz a nových kanban kalkulátorů, 

následné implementaci a řízení, se reálně snížil počet karet (kartový systém), či hladin 
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kanbanů (domino a vizuální kanban) reprezentující jednotlivé balící jednotky a stejně tak  

i množství metrů či kusů, které se v těchto jednotkách nachází. Došlo tedy ke snížení  

a optimalizaci zásob, přičemž tato redukce pro firmu znamená i reálný pokles rozpracovanosti 

a také snížení možného výskytu prostojů. V nových kalkulátorech se již zohlednily i exportní 

a mimo kanbanové položky, díky čemuž nynější kapacitní propočty mnohem více odpovídají 

reálnému stavu jednotlivých zařízení. Ač např. v úseku mezi autowindery a extrudery, 

zejména z důvodu nutnosti výroby v dávkách, je dosažení plynulého materiálového toku 

takřka nemožné, novým nastavením se podařilo onu plynulost zvýšit, jelikož se nynější 

průměrné zásoby pohybují většinou pouze okolo tří dnů. Důkazem může být např. výroba 

spirály s označením 24200501.PRIM, u které se průměrná reálná zásoba ve výsledku snížila 

zhruba o čtyři a půl dne. V rámci cíle zefektivnění systémů řízení se vytvořily především již 

zmíněné kanban kalkulátory, jež jsou nyní uživatelsky mnohem přívětivější a které následně 

budou aplikovány i v ostatních výrobních oblastech podniku. Jejich ukázku najdete rovněž na 

přiloženém CD. Také byla realizována úprava vizualizace jednotlivých kanban tabulí.  

 

Na základě seznámení se s danou problematikou a s reálným provozem v podniku zde 

bude na závěr uvedeno několik návrhů pro případnou realizaci dalších potencionálních 

zlepšení. V rámci této práce nedošlo z výše uvedených důvodů k optimalizaci úseku dělení 

konduitů, tedy ani v kanban zásobníku neboli supermarketu, který je však zároveň úzkým 

místem této výroby. Jelikož je zde aplikováno řízení systémem tahu, jedná se současně  

o řídící místo celého výrobního procesu, navíc zde dochází k plýtvání formou nadvýroby  

a prostojů vlivem neefektivního systému řízení prostřednictvím domino kanbanu. Zde bych 

navrhl vytvoření informačního toku mezi supermarketem a jeho zákazníky, čili následujícími 

montážními linkami, prostřednictvím implementace klasického kartového systému kanban. 

Každý vozík by tak disponoval výrobní kartou, jež by obsahovala identifikační číslo dané 

položky, název lokace, označení projektu (zákazníka) a především množství nadělených kusů. 

Samozřejmě by musela být v supermarketu instalována i odpovídající kanban tabule, do níž 

by se karty ukládaly. Díky tomuto zlepšení by byl ve fázi dělení a odstranění otřepů vždy 

přesně znám požadavek na vyráběné množství a k zahájení výroby by docházelo pouze na 

základě aktuální potřeby montážních linek, čímž by došlo k eliminaci nadvýroby, snížení 

prostojů a tedy i k větší plynulosti materiálovému toku.  

Ve fázi výroby, extruze a dělení spirál konduitů navrhuji implementovat vedle 

kartového systému i systém domino. Ten by zde však sloužil pouze jako mapovací systém, 

kanban karty by tak řídily spotřebu dané položky a domino kanban zase její reálné umístění 
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ve výrobní hale (nemusel by tedy obsahovat hladiny). Opět by muselo mimo jiné dojít 

k instalaci nové tabule a také k vyhrazení skladovacího prostoru (supermarketu) pro 

jednotlivé koše, jejichž pozici by udával právě systém domina. Toto zlepšení by mohlo 

značně dopomoci k minimalizaci skladovacího prostoru ve výrobním procesu a také 

k efektivnější manipulaci.  

Poměrně razantním, avšak také náročným krokem ke značnému zlepšení řízení 

výrobních procesů napříč všemi oblastmi by pak mohla být implementace modulu pro 

elektronický kanban do původního podnikového informačního systému MFG. To by totiž 

znamenalo kompletní nahrazení kartových systémů čárovými kódy (za pomoci již existujících 

skenovacích štítků) a automatické řízení plánů výroby (co se má vyrábět, kolik a kdy se to má 

vyrábět). Do jednotlivých výrobních oblastí by mohla být např. instalována velká LCD 

obrazovka, na níž by se zobrazovaly konkrétní hladiny kanbanu, čímž by se eliminovala 

potřeba signalizace pomocí karet. Dnes se kalkulátory přepočítávají měsíčně a je pro tento 

účel přímo vyhrazena lidská pracovní síla, díky automatizovanému systému by tento přepočet 

mohl probíhat bez nutnosti zásahu zaměstnance podniku např. na denní či týdenní bázi.  

V modulu elektronického kanbanu by také byly nastaveny minimální a maximální množství 

(vytížení) jednotlivých košů a přepravek. Tyto informace jsou navíc již dnes dostupné na 

všech skenovacích štítcích, přičemž takovéto štítky, které jsou jedinečné pro každou balící 

jednotku, jsou již nyní ve všech koších obsaženy. Na základě těchto informací by následně 

software podle odvolávek automaticky měnil množství vyráběných kusů či metrů. Díky 

nedávnému přechodu společnosti na systém Eagle (jedná se o software pro automatický sběr 

dat prostřednictvím čárových kódů) by mohla být implementace tohoto markantního zlepšení 

o něco reálnější, jelikož by elektronický kanban mohl pracovat s již existujícími skenovacími 

štítky, které se už nyní v procesech nacházejí. Nicméně stále se však jedná spíše o vizi 

budoucnosti a to zejména z důvodu strategického rozhodnutí managementu a vysoké prvotní 

investice, kdy pouze potřebný upgrade onoho informačního systému MFG by se mohl 

pohybovat až v relaci několika stovek tisíc eur.   
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Přílohy 

PŘ Í LO HA  1 – Seřizovací karta SMED 
 
 
 

 
 

 

  

Zdroj: DURA Automotive Systems. Lean (štíhlá výroba): Metody průmyslového inženýrství, Kopřivnice 2012 



 

PŘ Í LO HA  2 – Kaizen akční list – formulář umístěný na PVD tabuli po vyplnění 
zaměstnancem přinášející konkrétní zlepšení ve výrobě. 

  

Zdroj: DURA Automotive Systems. Lean (štíhlá výroba): Metody průmyslového inženýrství, Kopřivnice 2012 



 

PŘ Í LO HA  3 – Podrobný layout předvýroby LDC  



 

PŘ Í LO HA  4 – Rozklad produktů a meziproduktů konduitů 

 

 
Montážní linky Dělení Extruze Výroba spirály 

Extruder 
Montážní linka 

(zákazník) 
Nadělený kabel 

Extrudovaná 
spirála 

Spirála 

E
M

L
2

 

A7 
111152.PRIM 

421140.LPRIM 421141.PRIM 

111504.PRIM 

T8 

111479.PRIM 

111490.PRIM 

111492.PRIM 

111494.PRIM 

B58 Prim 111214.PRIM 

B58 Sec 111215.PRIM 

B58 Sec 111216.PRIM 

VG9 Prim 111181.PRIM 

X613429.APRIM X613428.APRIM 

VG9 Prim 111182.PRIM 

VG9 Sec 111183.PRIM 

VG9 Sec 111184.PRIM 

VG9 Sec 111185.PRIM 

VG9 Sec 111186.PRIM 

B
C

N
 

C214 (rel) 111265PRIM 24800630.PRIM 24200550.PRIM 

E
M

L
1

 

Brose 24881033.PRIM 24870390.PRIM 24270380.01PRIM 

BODE 24833997.00PRIM 24800770.09PRIM 24200351.PRIM 

PQ35 
24834160.02PRIM 

24800531.PRIM 24200501.PRIM 
24834158.02PRIM 

Cabrio 
24834162.08PRIM 

24834209.PRIM 

Corsa (Door) 24880819.05PRIM 

24870010.05PRIM 24270010.03PRIM Corsa (Door) 24880820.05PRIM 

Corsa (Door) 24880821.05PRIM 

Corsa (Hood) 24880766.02PRIM 24870300.02PRIM 24270220.00PRIM 

B0 111139.PRIM 422175.JPRIM 422173.APRIM 

SMART 24880940.09PRIM 24870150.APRIM 24270050.02PRIM 

Triger 
111363.PRIM 

440010.FPRIM 422155.CPRIM 111476.PRIM 

W2 111645.PRIM 

Jen dělení B58 
9613542.KOP 

  
9615730.CPRIM 

  
 



 

PŘ Í LO HA  5 – Rozklad produktů a meziproduktů lanek 

 

Montážní linky Dělení Extruze 

Montážní linka 
(zákazník) 

Nadělené lanko Extrudované lanko 

A7 

111751.PRIM 

171013.JPRIM 

111750.PRIM 

111157.PRIM 

VG9 

1111202.PRIM 

111203.PRIM 

111204.PRIM 

111205.PRIM 

111201.PRIM 

111206.PRIM 

B58 

111815.PRIM 

9616003.DPRIM 111814.PRIM 

111811.PRIM 

111818.PRIM 

9616005.AXPRIM 1111816.PRIM 

1111817.PRIM 

1111813.PRIM 
9616061.APRIM 

111812.PRIM 

SMART 
111342.PRIM 23300073.08PRIM 

 
23300706.03PRIM 

Berger, B9, B58 
 

9617350.PRIM 

Ford Exportní položky 
920293.03PRIM 

1350629R03.01PRIM 

 

 



 

 

PŘ Í LO HA  6 – Srovnání stavů před a po optimalizaci autowinderů včetně vyčíslení úspor 

 

Linka Varianta 

Stav PŘED optimalizací Stav PO optimalizaci 

Balení  
[m] 

Počet karet  
(košů) 

Celkem metrů  
v koších 

Cena celkem 
Balení        

[m] 
Počet karet  

(košů) 
Celkem metrů  

v koších 
Cena celkem 

A7, T8, B58 421141.PRIM 1 500 12 18 000 112 340 Kč 1 650 5 8 250 51 489 Kč 

VG9 X613428.APRIM 2 500 2 5 000 46 623 Kč 1 800 3 5 400 50 353 Kč 

C214 24200550.PRIM 1 000 1 1 000 2 341 Kč 700 2 1 400 3 278 Kč 

Brose 24270380.01PRIM 2 000 1 2 000 6 742 Kč mimo kanbanová položka 

BODE 24200351.PRIM 2 000 1 2 000 6 029 Kč 1 000 2 2 000 6 029 Kč 

PQ35, Cabrio 24200501.PRIM 4 000 2 8 000 20 421 Kč 1 000 3 3 000 7 658 Kč 

Corsa (door) 24270010.03PRIM 3 000 2 6 000 18 816 Kč 1 500 3 4 500 14 112 Kč 

Corsa (hood) 24270220.00PRIM 2 500 4 10 000 44 914 Kč 2 000 3 6 000 26 949 Kč 

B0 422173.APRIM 2 500 4 10 000 36 052 Kč 1 000 2 2 000 7 210 Kč 

SMART 24270050.02PRIM 1 000 4 4 000 30 185 Kč 700 3 2 100 15 847 Kč 

Triger, W2 422155.CPRIM 2 000 1 2 000 6 012 Kč 1 000 2 2 000 6 012 Kč 

    Celkem: 34 68 000 m 330 476 Kč Celkem: 28 36 650 m 188 938 Kč 

  
        Úspora: 6 31 350 m 141 538 Kč 

 
 
  



 

 
 
PŘ Í LO HA  7 – Srovnání stavů před a po optimalizaci extruderů včetně vyčíslení úspor 

 

Linka Varianta 

Stav PŘED optimalizací Stav PO optimalizaci 

Balení 
[m] 

Počet karet 
(košů) 

Celkem metrů  
v koších 

Cena celkem 
Balení 

 [m] 
Počet karet 

(košů) 
Celkem metrů  

v koších 
Cena celkem 

A7, T8, B58 421140.LPRIM 800 7 5 600 42 654 Kč 800 5 4 000 30 467 Kč 

VG9 X613429.APRIM 600 6 3 600 37 516 Kč 600 6 3 600 37 516 Kč 

C214 24800630.PRIM 1 500 2 3 000 12 840 Kč 800 3 2 400 10 272 Kč 

Brose 24870390.PRIM 2 000 1 2 000 7 300 Kč 500 2  1 000 3 650 Kč  

BODE 24800770.09PRIM 2 000 1 2 000 6 865 Kč 1 000 2 2 000 6 865 Kč 

PQ35, Cabrio 24800531.PRIM 3 000 2 6 000 16 920 Kč 1 000 3 3 000 8 460 Kč 

Corsa (door) 24870010.05PRIM 3 000 2 6 000 18 816 Kč 1 500 3 4 500 14 112 Kč 

Corsa (hood, CRC) 24870300.02PRIM 2 000 3 6 000 32 956 Kč 2 000 3 6 000 32 956 Kč 

B0 422175.JPRIM 2 300 1 2 300 10 511 Kč 1 000 2 2 000 9 140 Kč 

SMART 24870150.APRIM 700 3 2 100 18 545 Kč 700 3 2 100 18 545 Kč 

Triger, W2 440010.FPRIM 2 500 1 2 500 8 830 Kč 1 000 2 2 000 7 064 Kč 

B5 111007.PRIM 500 2 1 000 4 260 Kč Mimo kanbanová položka 

    Celkem: 31 42 100 m 218 012 Kč Celkem: 34 32 600 m 179 046 Kč 

 
          Úspora: -3 9 500 m 38 966 Kč 

 

  



 

 
 
PŘ Í LO HA  8 – Srovnání stavů před, během a po optimalizaci procesu extruze lanek včetně vyčíslení úspor 

 

Linka Varianta 

Stav PŘED optimalizací Stav BĚHEM optimalizace Stav PO optimalizaci 

Balení 
[m] 

Počet 
karet 

(cívek) 

Celkem 
metrů  

v cívkách 

Cena 
celkem 

Balení 
[m] 

Počet 
karet 

(cívek) 

Celkem 
metrů  

v cívkách 

Cena 
celkem 

Balení 
[m] 

Počet 
karet 

(cívek) 

Celkem 
metrů  

v cívkách 
Cena celkem 

A7, VG9 171013.JPRIM 3 000 5 15 000 34 153 Kč 1 500 3 4 500 10 246 Kč 3 000 4 12 000 27 322 Kč 

A7/T8 9616003.DPRIM 3 000 3 9 000 32 051 Kč 1 500 3 4 500 16 026 Kč 3 000 2 6 000 21 368 Kč 

B58 9616005.AXPRIM 2 000 5 10 000 51 176 Kč 2 000 3 6 000 30 705 Kč 2 000 4 8 000 40 941 Kč 

A7  9616061.APRIM 3 000 2 6 000 14 107 Kč 1500 3 4 500 10 580 Kč 1500 2 3 000 7 053 Kč 

SMART 23300073.08PRIM 2 000 2 4 000 13 775 Kč 2 000 3 6 000 20 662 Kč 2 000 2 4 000 13 775 Kč 

Smart 23300706.03PRIM 1 500 2 3 000 23 208 Kč 1 000 3 3 000 23 208 Kč 1 500 2 3 000 23 208 Kč 

Berger, B9, B58 9617350.PRIM 1 000 2 2 000 6 000 Kč 1 000 3 3 000 9 000 Kč 1 000 2 2 000 6 000 Kč 

Ford 920293.03PRIM 2 000 5 10 000 22 800 Kč 2 000 5 10 000 22 800 Kč 2 000 5 10 000 22 800 Kč 

Ford 1350629R03.01PRIM 2 000 5 10 000 22 400 Kč 2 000 5 10 000 22 400 Kč 2 000 5 10 000 22 400 Kč 

    Celkem: 31 69 000 m 219 669 Kč Celkem: 31 51 500 m 165 627 Kč Celkem: 28 58 000 m 184 866 Kč 

 
          Úspora: 0 17 500 m 54 042 Kč 

Finální 
úspora: 

3 11 000 m 34 803 Kč 

 

 
  



 

PŘ Í LO HA  9 – Srovnání stavů před a po optimalizaci procesu dělení lanek včetně vyčíslení úspor 

 

Linka Varianta 

Stav PŘED optimalizací Stav PO optimalizaci 

Balení 
[ks] 

Počet svazků 
Celkem kusů  
ve svazcích 

Cena celkem 
Balení 

[ks] 
Počet svazků 

Celkem kusů  
ve svazcích 

Cena celkem 

A7 111751.PRIM 200 10 2 000 12 378 Kč 200 11 2 200 13 615 Kč 

A7 111750.PRIM 200 10 2 000 11 209 Kč 200 5 1 000 5 605 Kč 

A7 111157.PRIM 200 1 200 1 237 Kč Mimo kanbanová položka 

B58 111815.PRIM 200 7 1 400 9 803 Kč 200 3 600 4 201 Kč 

B58 111814.PRIM 200 6 1 200 7 662 Kč 200 5 1 000 6 385 Kč 

B58 111811.PRIM 200 6 1 200 8 403 Kč 200 3 600 4 201 Kč 

B58 111818.PRIM 400 6 2 400 19 556 Kč 200 3 600 4 889 Kč 

B58 111816.PRIM 400 5 2 000 16 297 Kč 200 3 600 4 889 Kč 

B58 111817.PRIM 400 9 3 600 26 714 Kč 200 18 3 600 26 714 Kč 

B58 111813.PRIM 400 6 2 400 19 931 Kč 200 3 600 4 983 Kč 

B58 111812.PRIM 400 6 2 400 19 714 Kč 200 3 600 4 929 Kč 

VG9 111202.PRIM 200 4 800 4 455 Kč 200 3 600 3 341 Kč 

VG9 111203.PRIM 200 5 1 000 4 694 Kč 200 3 600 2 816 Kč 

VG9 111204.PRIM 200 5 1 000 4 914 Kč 200 3 600 2 948 Kč 

VG9 111205.PRIM 200 5 1 000 5 210 Kč 200 3 600 3 126 Kč 

VG9 111201.PRIM 200 2 400 2 108 Kč Mimo kanbanová položka 

VG9 111206.PRIM 200 3 600 2 465 Kč 200 3 600 2 465 Kč 

SMART 111342.PRIM 400   5 2 000 8 600 Kč 200 10 2 000 8 600 Kč 

    Celkem: 101 27 600 ks 185 350 Kč Celkem: 82 16 400 ks 103 708 Kč 

 
          Úspora: 19 11 200 ks 81 642 Kč 



 

 

PŘ Í LO HA  10 – Srovnání stavů před a po optimalizaci procesu výroby sleevů včetně vyčíslení úspor 

 

Linka Varianta 

Stav PŘED optimalizací Stav PO optimalizaci 

Balení 
[ks] 

Počet 
přepravek 

Celkem kusů  
v přepravkách 

Cena celkem 
Balení 

[ks] 
Počet 

přepravek 
Celkem kusů  

v přepravkách 
Cena celkem 

A7 9612123.PRIM 200 24 4 800 14 400 Kč 200 12 2 400 7 200 Kč 

A7 9613760.PRIM 200 12 2 400 8 544 Kč 200 12 2 400 8 544 Kč 

B58 (prim) 9612693.DPRIM 200 8 1 600 6 592 Kč 200 6 1 200 4 944 Kč 

B58 (sek.) 211284.XPRIM 300 6 1 800 2 772 Kč 300 6 1 800 2 772 Kč 

B58 (sek.) 211285.AEPRIM 300 6 1 800 1 998 Kč 300 6 1 800 1 998 Kč 

T8  9613647.ABPRIM 300 10 3 000 4 500 Kč 300 8 2 400 3 600 Kč 

T8  9613651.DPRIM 200 10 2 000 3 020 Kč 200 10 2 000 3 020 Kč 

T8  9613650.ABPRIM 300 6 1 800 3 150 Kč 300 6 1 800 3 150 Kč 

T8  9613649.ADPRIM 300 6 1 800 2 178 Kč 300 6 1 800 2 178 Kč 

T8  9614149.DPRIM 200 6 1 200 5 160 Kč 200 5 1 000 4 300 Kč 

VG9 (prim) 9614260.AAPRIM 200 10 2 000 5 360 Kč 200 4 800 2 144 Kč 

VG9 (sek.) 211288.SPRIM 200 6 1 200 3 180 Kč 200 5 1 000 2 650 Kč 

VG9 (sek.) 211287.SPRIM 200 6 1 200 2 820 Kč 200 5 1 000 2 350 Kč 

VG9 (sek.) 211286.SPRIM 300 3 900 1 719 Kč 300 3 900 1 719 Kč 

VG9 (sek) 211289.SPRIM 300 3 900 1 458 Kč 300 3 900 1 458 Kč 

VG9 (prim) 211290.VPRIM 300 3 900 666 Kč 300 2 600 444 Kč 

    Celkem: 125 29 300 ks 67 517 Kč Celkem: 99 23 800 ks 52 471 Kč 

 
          Úspora: 26 5 500 ks 15 046 Kč 

 


