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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na rozšíření návozu materiálu na výrobní linky 

pomocí systému MilkRun ve společnosti DURA Automotive System, s.r.o. První kapitola 

diplomové práce je zaměřena na vysvětlení principů štíhlého podniku. V této části 

jsou popsány jednotlivé nástroje štíhlého podniku a to systémy 5S, TPM, Kaizen, kanban, 

SMED, MilkRun a mapování hodnotového toku. V druhé kapitole jsou popsány využitelné 

nástroje a metody pro analýzu. Tyto poznatky jsou následně východiskem pro vypracování 

analytické části, kde je pomocí zvolených metod zmapován současný stav. Na základě zjištění 

je zpracován návrh způsobu rozšíření návozu materiálu na výrobní linky pomocí systému 

MilkRun. 
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Annotation 

This thesis is focused on extending the material feeding to production line using 

MilkRun system at DURA Automotive Systems, Ltd. The first chapter of the thesis focuses 

on explaining the principles of a lean manufactory. This part describes different tools and lean 

enterprise systems i.e., 5S, TPM, Kaizen, Kanban, SMED, MilkRun and value stream 

mapping. The second chapter describes useful tools and methods for analysis. These findings 

are the basis for development of the analytical part which uses selected methods to map 

the current state. Based on the findings, a way of widening the material feeding to production 

line using MilkRun system is designed. 
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Úvod  

V dnešní přetechnizované době je kladen stále větší tlak konkurence a individuálních 

požadavků zákazníků na zkvalitňování výrobků a služeb vedoucí k optimalizaci výrobních  

a nevýrobních procesů. Největší pozornost se již tradičně upírá do oblasti výroby a to zejména 

na odstranění zdrojů plýtvání za použití metod štíhlé výroby. Tento typ řízení byl vyvinut 

v japonské firmě Toyota. V dnešní době byl tento systém řízení rozšířen na úroveň štíhlého 

podniku a hraje hlavní roli při řízení a eliminaci nákladů. 

Štíhlost podniku bude mít v následujících letech neodmyslitelnou převahu veškerého 

řízení v podniku, neboť je stále vyvíjen tlak hledat úzká místa a zdroje plýtvání. 

Jeden z důležitých a hlavních zdrojů plýtvání je skladování materiálu a manipulace  

s ním spojená. Tento materiál, který je uložen v zásobách, je zbytečně vynaložený náklad, 

který bychom mohli využít účelněji, proto je třeba jej neustále zkoumat a hledat optimální 

velikost při změně jakéhokoli činitele, který jej ovlivňuje. Manipulace s materiálem 

je neodmyslitelná od existence lidské společnosti. Přemisťování čehokoli nám ovšem 

nepřidává žádnou hodnotu, naopak je zdrojem zbytečně vynaložených prostředků, 

jak finančních tak pracovních. Tento zdroj je proto třeba stále sledovat a hledat možnosti, 

jakým způsobem může dojít k jeho eliminaci případně optimalizaci materiálových toků. 

Společnost DURA Automotive Systems CZ, s. r. o., se v souvislosti s nedokonalým 

návozem materiálu na výrobní linky a zvyšujícím se počtu úrazů operátorů manipulujících 

s materiálem rozhodla hledat rezervy, zejména v oblasti logistiky pro zlepšení celého 

dosavadního systému fungování.  

Tato práce se soustřeďuje na návrh konceptu rozšíření návozu rozpracovaného 

materiálu pro výrobu na výrobních linkách pomocí systému MilkRun ve společnosti  

DURA Automotive System. Jedná se o návoz různých typů a velikostí lanek,  

které byly doposud naváženy operátory linek. Protože se pohybuje na výrobní hale přepravní 

transportér MilkRun, počítá se s implementací tohoto systému pro návoz lanek.  
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Úvodní kapitola práce je zaměřena na vymezení principu štíhlého podniku a nástroje 

využívané v rámci štíhlosti řízení výroby. Jedná se o popis systémů 5S, TPM, Kaizen, 

kanban, SMED, MilkRun a mapování hodnotového toku VSM. Tyto a další nástroje štíhlého 

podniku pomáhají zajišťovat nejen optimální chod výroby, ale i celého podniku, neboť štíhlá 

výroba nejsou jen metody a nástroje, ale jedná se o filozofii fungování celého organizačního 

celku.  

 Druhá kapitola je zaměřena na metody a nástroje pro zkoumání aktuálního stavu.  

Jsou zde popsány metody analýzy času práce, metoda řízení projektů podle SixSigma pomocí 

DMAIC a metoda analýzy pohybu pozorovaného objektu špagetovým diagramem. 

 Třetí kapitola diplomové práce je zaměřena na základní charakteristiku české pobočky 

DURA Automotive, s. r. o. sídlící v Kopřivnici, ale také celosvětové skupiny 

DURA Automotive Inc., se sídlem v Rochester Hill. Je zde uveden vývoj společnosti 

od jejího vzniku až po současný stav sortimentu výroby a jejich odběratele. 

 Čtvrtá kapitola diplomové práce je zaměřena na řešení projektu návoz materiálu 

na výrobní linky za pomocí metody zlepšování procesů DMAIC. Je zde definován problém 

aktuálního návozu materiálu na výrobní linky a měřen a analyzován současný stav návozu 

materiálu na výrobní linky, a to konkrétně návoz materiálu pomocí transportéru MilkRun 

a návoz lanek na výrobní linky operátory. Dále je zpracován návrh, jakým způsobem 

je možné řešit rozšíření návozu na výrobní linky pomocí systému MilkRun. 

Snahou diplomové práce je podat takový návrh a doporučení řešení, které je z hlediska 

optimalizace návozu v současné době možné realizovat. Jsou zde nastíněny ostatní návrhy 

a doporučení výrobnímu závodu DURA Automotive, s. r. o., které vychází ze zhodnocených 

výsledků a byly odpozorovány při analýze současného stavu.  

Na závěr celého rozboru diplomové práce je pátá kapitola diplomové práce zaměřena 

na ekonomické vyhodnocení a přínos celkové optimalizace, které plynou z návrhu řešení 

návozu materiálu.   
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1 Štíhlý podnik  

Proti principu hromadné výroby v silně centralizovaném řízení, jenž je zaměřen 

na vysokou produktivitu a nízké náklady, kde individuální požadavky zákazníka nepatří mezi 

nejvyšší priority, tradičně po desetiletí uplatňovaném v USA a v zemích západní Evropy, 

vytvořili Japonci koncept štíhlé výroby. Tento koncept spočívá ve výrobě pružně reagující 

na požadavky zákazníka a poptávku, která je řízena decentralizovaně, prostřednictvím 

flexibilních pracovních týmů, při malé hloubce výroby (nízkém počtu na sebe navazujících 

výrobních stupňů). Každý zaměstnanec má přitom vysokou odpovědnost za kvalitu a průběh 

výroby. Rozhodovací kompetence jsou v systému štíhlé výroby decentralizovány tak, 

že každý pracovník ve výrobě má právo při zjištění chyby výrobu přerušit. Řízení štíhlé 

výroby je silně orientováno na maximální uspokojení potřeb jednotlivého zákazníka,  

což je v přímém protikladu s tradičními „tayloristickými“ principy hromadné výroby. [11] 

Štíhlý systém zdůrazňuje prevenci ztrát a to jakýkoli navíc potřebný čas, pracovní síly 

nebo materiály na výrobu výrobku nebo služby, které nepřidávají hodnotu. V současnosti 

byl tento systém řízení rozšířen na úroveň štíhlého podniku a hraje hlavní roli při hledání 

plýtvání. Štíhlost podniku znamená dělat jen takové činnosti, které jsou potřebné a správné. 

Nástroje, techniky a metody štíhlého systému pomáhají snižovat náklady, zajištění včasné 

dodávky a zkrácení doby potřebné k realizaci výroby. Nejde jen o samoúčelné snížení 

nákladů, ale především o maximalizaci přidané hodnoty pro zákazníka. Štíhlá výroba 

je filozofie, která usiluje o zkrácení času mezi zákazníkem a dodavatelem eliminací plýtvání 

v řetězci mezi nimi. [13] [14] 

Štíhlý podnik je příznivý pro kulturu organizace, neboť si zde všichni zaměstnanci 

neustále zlepšují svoji odbornou kvalifikaci a také zlepšují výrobní procesy.  

Protože jsou štíhlé systémy zaměřeny na zákazníka a jsou zákazníkem řízeny, jsou výrobky 

a služby štíhlého podniku vytvářeny a dodávány ve správných množstvích, na správná místa, 

ve správný čas a ve správném stavu. Výrobky a služby jsou vyráběny spíše jen na objednávku 

konkrétního zákazníka než jako doplněk skladových zásob. [13] [14] 
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Pojem plýtvání je ve filozofii štíhlého podniku klíčový. Plýtvání je všechno, 

co zvyšuje náklady výrobku nebo služby, bez toho, aby zvyšovalo jejich hodnotu. 

Zdroje plýtvání jsou především jakékoli nošení, nadvýroba a zbytečná manipulace, 

nadbytečná práce, zásobování, počítání dílů, zadávání dílů do počítače, pozorování chodu 

stroje, komplikovaná přeprava, ale také čekání na materiál, zmetky, poruchy, hledání nástrojů, 

odstraňování zmetků, nedostatek komponentů na montáž a nevyužité schopnosti pracovníků. 

[13] 

Štíhlý podnik je soubor veškerého rozhodování ve firmě od štíhlé administrativy, 

přes štíhlý vývoj a výrobu, po štíhlou logistiku. Jednotlivá štíhlost na úrovni těchto pilířů 

je popsána v podkapitole diplomové práce. Jednotlivé pilíře štíhlého podniku jsou znázorněny 

vizuálně na obrázku 1.1. 

 

Obr.  1.1 Štíhlý podnik [13] 
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1.1.1 Štíhlá administrativa 

Štíhlá administrativa je soubor nástrojů na eliminaci plýtvání v administrativě. 

Mezi zdroje plýtvání v administrativním prostředí patří zbytečné výkazy, přílišná detailnost 

některých činností, chyby vyžadující opravu, nevyužívání pracovní doby, vedení evidencí, 

které nikdo nevyhodnocuje, opisování jednou pořízených údajů apod. Eliminací těchto zdrojů 

plýtvání přinese úspory režijních nákladů, úsporu času, možnost soustředit se jen na podstatné 

problémy. Tato eliminace potom umožní nejen snížit náklady, které jsou evidentní pro přínos 

k získání konkurenční výhody, ale také rychlejší rozhodování, které může mít naprosto 

kritický význam. [12] 

Administrativní procesy ovlivňují celý hodnotový proces v podniku, zvyšování jejich 

produktivity a chybu vzdornosti má velký vliv i na produktivitu ostatních podnikových 

procesů. [30]  

Grafické znázornění rozsahu administrativních procesů v podniku je zobrazeno 

na obrázku 1.2. 

 

Obr.  1.2 Rozsah administrativních procesů na hodnotové procesy v podniku [30] 
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1.1.2 Štíhlý vývoj 

Požadavky a přání zákazníků neustále rostou, zatímco čas na jejich naplnění se stále 

více zkracuje a nutí inženýry hledat nové cesty k jejich uskutečnění. Štíhlý vývoj se věnuje 

vývoji nových produktů. Štíhlý vývoj je filozofie zaměřená na eliminaci plýtvání 

jak v procesu vývoje produktu, tak i v samotném produktu s ohledem na jeho výrobu. 

Cílem štíhlého vývoje je uspořádat vývoj tak, abychom byli schopni vyvíjet v co nejkratším 

čase a abychom do výroby předávali výrobky, které jsou již připravené. [28] 

Zásady štíhlého vývoje [29] [31] : 

 Přesně definovat zákaznický požadavek a identifikovat funkce, které musí splňovat 

výrobek, aby splnil očekávání zákazníka. Všechny nadbytečné funkce výrobku, 

které neuspokojují potřebu zákazníka a musí za ně platit, jsou plýtváním. 

 Identifikovat funkce, které splňují požadavky nejvyšší kvality a co nejnižších nákladů. 

 Oddělit nepotřebné a zbytečné nákladové položky - navrhnout optimální výrobek. 

 Vytvoření plynulého toku v procesech vývoje a eliminace plýtvání. 

 Úsilí dokonale pochopit detaily – od požadavků zákazníka, přes poznání 

konstrukčních materiálů, technologií a nákladů na ně při různých sériích  

výrobků apod.  

 Využívání principů modularizace, platforem, standardizace a skupinové technologie. 

Vývoj a konstruování s ohledem na výrobu a montáž, demontáž, jednoduché testování, 

chybu vzdornost, jednoduché opravy a servis. 

 Neustálé zvyšování odborných znalostí a zkušeností pracovníků, učení se 

a kontinuální zlepšování procesů inovací a vývoje. 

 Využívání podpůrných technologií s ohledem na vývojové procesy a lidi. 

Využívání modelování a testování produktů a procesů v předvýrobních etapách. 

 Vizualizace, standardizace a používání jednoduchých nástrojů na podporu komunikace 

a rozhodování v procesu vývoje. 
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1.1.3 Štíhlá výroba 

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

míře vyskytuji v každém výrobním systému [13]: 

 Nadvýroba - vyrábí se příliš mnoho anebo příliš brzo. 

 Nadbytečná práce - činnosti nad rámec definované specifikace. 

 Zbytečný pohyb - pohyb, který nepřidává hodnotu. 

 Zásoby - zásoby, které přesahují minimum potřebné na splnění výrobních úkolů. 

 Čekání na součástky, materiál, informace nebo skončení strojového cyklu. 

 Opravování - odstraňováni nekvality. 

 Doprava každá nadbytečná doprava a manipulace. 

 Nevyužité schopnosti pracovníků - největší plýtvání ve firmě. 

Chceme-li eliminovat plýtvání z podnikových procesů, musíme je umět především 

identifikovat a měřit. Základní metodou při zeštíhlování podniku je management toku hodnot. 

Tato metoda je vhodná pro analýzu, vizualizaci a měření plýtváni v celém hodnotovém toku 

v podniku. Její využití není jen ve výrobě, ale taky v ostatních oblastech, jako je například 

logistika, administrativa nebo vývoj. [13] 

1.1.4 Štíhlá logistika 

Oblast přepravy, skladování a manipulace zaměstnává až 25 % pracovníků,  

zabírá 55 % ploch a tvoří až 87 % času, který stráví materiál v podniku. Tyto činnosti tvoří 

někdy 15 až 70 % celkových nákladů na výrobek a značně ovlivňují i kvalitu výrobků.  

3 až 5 % materiálu se znehodnocuje nesprávnou dopravou, manipulací a skladováním. [13] 
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Štíhlá logistika zohledňuje individuální požadavky zákazníků, růst objednávání 

produktů a struktury rozličných položek. Štíhlá logistika je pouze logistická dimenze štíhlé 

výroby. Jedná se o tahový systém. Úlohou je dodat správný materiál na správné místo 

ve správném množství a správným způsobem a vykonat tuto přepravu efektivně. [21] 

Tahový systém znamená, že materiál se pohybuje právě tehdy, když místo uložení 

materiálu signalizuje, že je pro tento materiál připraven. Pohyb malých objemů velkého 

množství položek uvnitř podniku s krátkým, dopředu definovaným průběžným časem, 

si vyžaduje nakládání/vykládání v přesně definovaných časech na přesně definované trase. 

Tento systém podporuje zároveň využívání vratných obalů. Informační systém štíhlé logistiky 

kombinuje vizuální management s počítačovým systémem plánování a rozvrhování výroby. 

[21] 

Logistika se stává významným konkurenčním faktorem každé firmy. Štíhlý podnik 

tedy musí budovat i štíhlé logistické procesy, bez kterých není možné rozvíjet ani štíhlé 

procesy ve výrobě.  

Hlavní formy plýtvání v logistice jsou [13]: 

 Zásoby, nadbytečný materiál a komponenty. Materiál se dodává příliš brzo 

nebo je ho příliš mnoho, příčina je v nepřesné dokumentaci, v chybách plánovacího 

systému nebo dodavatele. 

 Zbytečná manipulace. Zbytečné přesuny materiálu, přeskladnění, přeprava či čekání 

na součástky, materiál, informace, dopravní prostředky. 

 Odstraňování poruch v logistickém systému. 

 Příprava materiálu a komponentů v nesprávném množství a čase. 

 Nevyužité přepravní kapacity. 

 Nevyužité schopnosti pracovníků. 
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1.2 Principy a nástroje štíhlého podniku 

Hlavní zásady štíhlého myšlení jsou [13]: 

 Úkoly se plní v týmu, eliminace konkurence, odstraňování příčin konfliktů. 

 Vlastní zodpovědnost za všechny činnosti, které probíhají podle standardů. 

 Intenzivní zpětné vazby, informační otevřenost, učení se z chyb. 

 Orientace na zákazníka, který má nejvyšší prioritu. 

 Zaměření podniku na činnosti, které tvoří hodnotu. 

 Standardizace všech pracovních postupů a jejich jednoduchá interpretace. 

 Každodenní zlepšování. 

 Okamžité odstraňování příčin problémů. 

 Myšlení a plánování dopředu - předcházení problémům. 

 Vývoj probíhá v malých zvládnutých krocích, zpětná vazba na každém kroku řídí 

následující krok, rychlost se zvyšuje rychlým následováním kroků po sobě. 

K nástrojům využívaným v rámci štíhlé výroby patří: 

 5S,  

 analýza pracoviště, 

 stop linka,  

 analýza a měření práce, 

 ergonomie, 

 SMED, 

 optimalizace pracoviště, 

 optimalizace linky, 

 management toku hodnot, 

 management úzkých míst, 

 management produktivity 

výrobních zařízení, 

 TPM,  

 kanban, 

 7 nových nástrojů kvality,  

 7 starých nástrojů kvality, 

 QFD, 

 systém zlepšování, 

 Poka-yoke, 

 tact time, 

 one-piece flow, 

 vizuální pracoviště, 

 štíhlé pracoviště,  

 ukazatel OEE. 
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V podkapitolách své diplomové práce jsem se zaměřil na prvky štíhlého podniku, 

které jsou využívány v DURA Automotive System a se kterými jsem pracoval 

při vypracování praktické části diplomové práce. Těmito nástroji jsou Systém 5S, TPM, 

kaizen, kanban, SMED, mapování hodnotového toku, systém MilkRun. 

1.2.1 Systém 5S 

Systém 5S se věnuje pracovišti, které má být vždy příjemné a čisté. Název 5S 

je odvozen z původních pěti pravidel k uspořádání pracovního místa. Upravené pracoviště 

pomáhá zvyšovat produktivitu práce. Systém definuje tyto pravidla [13] [25]: 

 Seiri (Sort), organizace. Pracoviště má být organizováno tak, aby pracovník 

vykonával co nejméně pohybů a zbytečných úkonů. Mělo by dojít k jasné identifikaci 

položek na pracovišti a rozhodnutí, které jsou na pracovišti potřebné a které se musejí 

z pracoviště odstranit, kdy a kde. 

 Seiton (Set in Order), zavedení pořádku. Pořádek zamezuje zbytečným prostojům 

způsobený hledáním nepřesně uložených nástrojů. Mělo by dojít k přesnému 

definování místa pro zařízení nářadí, palety, pomůcky, komunikační cesty a ostatních 

prvků na pracovišti. 

 Seiso (Shine), čistota. Pomáhá pracovníkovi cítit se lépe na pracovišti.  

Nepořádek jej zbytečně odvádí od práce. Pracovník se stará o vyčištění pracoviště 

a měl by dojít k identifikaci zdrojů znečištění. 

 Seiketsu (Standardization), standardizace. Jednotné řešení umožňuje,  

aby se pracovníci na pracovním místě střídali, čímž se zefektivňuje využití výrobních 

faktorů podniku. 

 Shitsuke (Self-discipline), disciplína. Pracovník je svým způsobem nucen,  

aby výše uvedená pravidla ctil a každodenně dodržoval. Pracovník by měl dojít 

ke zlepšování systému 5S, hodnocení plnění standardů, změně myšlení a chování 

podniku a změna kultury. 
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Systém 5S je v Japonsku používán velmi dlouho. Většina Japonců používajících 5S 

chápe tento přístup nejen jako zlepšování fyzického prostředí, ale i jako způsob zlepšování 

procesu myšlení. Systém 5S může pomoci nejen na pracovišti, ale i v soukromém životě. [32] 

1.2.2 TPM 

Další nástroj zefektivnění Toyota uvádí Total Productive Maintenance (TPM) neboli 

celkovou produktivitu údržby. Náklady na údržbu výrobních zařízení představují 

v průmyslově vyspělých státech 12 – 15 % HDP. Roční náklady na údržbu strojů představují 

5 – 10 % z obratu firem. [13] 

TPM klade celkový důraz na plné využití strojů. Pracovnici by měli být schopni 

evidovat vznikající abnormality, odstranit je a pokud možno jim i předem do jisté míry 

zamezit. Pro zvyšování produktivity výrobních zařízení je nutné zajistit optimální podmínky 

pro práci zařízení, dodržet provozní instrukce, odstraňovat včas poškozené díly. [25]  

Při TPM jde o překonání tradičního dělení lidí na pracovníky, kteří na daném stroji 

pracují a na pracovníky, kteří ho opravují. Vycházíme z předpokladu, že právě pracovník, 

který obsluhuje stroj, má šanci zachytit abnormality při práci a případné zdroje budoucích 

poruch zařízení dříve. Pracovnici udržuji stroj, protože mzdu dostávají pouze, když podnik 

vyrábí. Pokud nevyrábí, ale pouze opravuji stroje, nejsou odměňováni ani zaměstnanci.  

Motiv zaměstnanců mít vše v pořádku je tak více než zřejmý. Maximum diagnostických 

a údržbářských činností se tedy v TPM přenáší z klasických oddělení údržby přímo 

na výrobní pracovníky a výrobní úseky. [13] [25] 
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Základní prvky TPM jsou [13]: 

 program autonomní péče o zařízení, 

 program plánované údržby, 

 program vzdělávání a tréninku, 

 program plánování pro nové zařízení a díly, 

 systém údržby a informační systém, 

 program zvyšování celkové efektivnosti zařízení. 

1.2.3 Kaizen 

Filosofie Kaizen je metodou zahrnující velké množství postupů a principů do systému 

procesu neustálého zlepšováni pomocí malých změn. Manažerská filosofie Kaizen byla sice 

objevena v USA, nicméně její největší rozmach byl zaznamenán až s japonskou automobilkou 

Toyota, která zavedla přesná pravidla a postupy na kvalitu a úroveň japonských výrobků 

po druhé světové válce. 

V systému hrají velkou roli vrcholoví manažeři, kteří chodí povinně na výrobní linky 

a snaží se od dělníků čerpat nové nápady. Výsledkem je tvořivá inovace, neustálé 

zdokonalováni napřič všemi úseky, od vývoje přes výrobu až po prodej. Japonské firmy 

si vytvořily propracované systémy motivace pro všechny zaměstnance bez rozdílu funkce, 

kvalifikace a postavení ve firmě. Kdo přinese zlepšovací návrh, který bude později zaveden 

do praxe, získává finanční ohodnocení, mimořádnou dovolenou apod. Vychází se 

z předpokladu, že je přirozené, když lidé navrhují určité změny na jejich pracovištích, pokud 

jsou nespokojeni s jejich současnými podmínkami. [25] 

Zlepšování je v úspěšných společnostech nikdy nekončícím procesem. Metoda Kaizen 

patří k nejlevnějším způsobům snižováni nákladů, eliminaci plýtvání, zvyšování kvality, 

zlepšování organizace a výrobků. Důležitě jsou měřitelné přínosy a rychlá realizace řešení 

navrhovaná zaměstnanci. [11] 
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1.2.4 Kanban 

Kanban
1
 je jednoduchý, technicky nenáročný a flexibilní systém dílenského plánování. 

Metoda byla vyvinuta japonskou společností Toyota v 50. letech 20. století a dodnes 

je v základním konceptu funkční a používaná. Kanban je otevřený pro všechny články 

výrobního procesu. Metoda je založena na předem definovaných okruzích kanbanových karet. 

Přínosem je snížení zásob, zajištění systémového toku informací v celém procesu výroby 

a dodávek vstupních materiálů potřebných pro výrobu. Základem je trvale sledování předem 

určeného stavu zásob (tomu odpovídá počet vydaných kanbanových karet). [2] [20] 

Kanban je technologie, která je požívaná pro rozvrhování činností v systémech JIT. 

Koncepce Kanban vychází z neustálého průtoku požadavků ze vstupu na výstup a slouží 

pro tu výrobu, která se děje opakovaně. Systém vychází z těchto principů [15] [23]: 

 Fungující tzv. samořídící regulační okruhy, které tvoří dvojce článků  

(dodávající a odebírající) vzájemně propojené na základě „pull principu“  

(tažného principu). 

 Objednacím množstvím je obsah jednoho přepravního prostředku, nebo jeho násobku, 

plně naplněného vždy konstantním množstvím materiálu. 

 Dodavatel vždy ručí za kvalitu a odběratel má povinnost objednávku vždy převzít. 

 Kapacity dodavatele a odběratele jsou vyvážené a jejich činnosti jsou synchronní. 

 Spotřeba materiálu je rovnoměrná bez velkých výkyvů a sortimentních změn. 

 Dodavatel ani odběratel nevytváří žádné zásoby. 

 Kanban karty jsou připojeny k přepravkám obsahující standardní množství určitého 

druhu dílů.  

                                                 

1
 Výraz kanban pochází z japonštiny a v překladu znamená kartička, štítek. 
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Kanbanová karta je nositel informací. Obsahuje informaci o položce, jejím spotřebiteli 

a zdroj, přepravovaném množství typu obalu položky a identifikaci karty. Tyto informace 

jsou na kartě zpravidla zaznamenány i ve formě čárového kódu Příklad kanban karty 

je na obrázku 1.3. Metoda účelně podporuje plynulost výroby a okamžitě reaguje na nárůst 

vyráběného množství a sortimentu, snižuje pracnost výrobního plánování. Jedná se o otevřený 

systém řízení, který umožňuje vizualizaci a přehled o stavu výroby a zásob rozpracované 

výroby. Po implementaci a důsledném dodržování základních funkčních principů 

vede v relativně krátké době k úsporám přepravních nákladů. [2] 

 

Obr.  1.3 Kanban karta [2] 

Celý systém funguje tak, že jednotlivá pracoviště jsou rozdělena na dodavatele 

a zákazníky a jsou přesně definovány okruhy toku kanban karet, která si mezi sebou dodávají 

a odebírají materiál a rozpracované výrobky.  

Mezi zákazníkem a dodavatelem může být materiál uložen na skladě zvaném 

supermarket, kde dodavatel dodává vyrobené díly v předem určeném standardním množství 

na určené místo s umístěnou kanban kartou. Odtud si zákazník odebere požadovaný materiál 

s příslušnou kanban kartou. Tento sklad také slouží k vyrovnání nerovností odběru materiálu. 
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Rozlišujeme základní 2 typy kanbanových karet [2]: 

 Sekvenční – pro potřeby hospodaření s materiálem, který neopustí bránu firmy, 

a to buď nasazený na materiálové toky mezi jednotlivými výrobními operacemi 

na sebe navazujícími v rámci výrobní linky na jednom středisku, nebo na evidenci 

materiálových toků mezi dvěma výrobními linkami. 

 Dodavatelský – připevněná kanban karta na balení s hotovými výrobky transportované 

do externího skladu. Před odebráním zboží zákazníkem dochází k sejmutí kanban 

karty ze zboží a zasílá se zpět do výrobního podniku pro další plánování výroby. 

1.2.5 SMED – Rychlá změna nástrojů 

Tato metoda patří do oblastí synchronizace toků a štíhlého řízení.  

Tvůrcem této metody je Shingeo Shingo, průmyslový inženýr a jeden z otců výrobního 

systému Toyota. Význam metody SMED (Single Minute Exchange of Die) znamená systém 

rychlých změn při seřizování. Jedná se o každou změnu, provedou v kratší době než 10 minut. 

Jde tedy o systematický proces pro minimalizaci časů prostojů, tj. časů čekání, tedy času 

přípravy pracoviště mezi opracováním dvou po sobě následujících různých typů výrobků 

(výrobních dávek). Základem pro aplikaci této metody je rozdělení operací seřizování  

na dvě základní kategorie, interní a externí. Interní činnosti jsou operace, které lze na stroji 

provést pouze v případě, kdy nepracuje. Externí činnosti jsou opačného charakteru,  

lze je provádět za chodu stroje. [24] [26]  

Tato metoda se obyčejně používá na pracovištích, která jsou úzkými místy.  

Metoda SMED je často i součásti programu TPM.  Všeobecně lze říci, že program redukce 

časů na seřízení je aktuální všude tam, kde se seřízení vykonává často a časy na seřízení 

představují významné ztráty z kapacity stroje nebo linky [13] 
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Pro redukci časů seřizování byl utvořen základní koncept, který je rozvržen 

do následujících kroků. Grafické znázornění postupu zkracování času při změně výměny 

je na obrázku 1.4 [35] [37]: 

 Oddělení interních a externích operací při seřizování. 

 Konverze interních operací na externí. 

 Zlepšení časů činností, které jsou spojeny s interním a externím seřizováním. 

 

Obr.  1.4 Schéma postupu při zkracování času přetypování [35] 

Při zavádění systému rychlých změn může dojít k nedosažení požadovaných výsledků. 

Příčinou tohoto neúspěchu jsou rizika a omezení na pracovištích, kterým je dobré se vyhnout 

při aplikování systému SMED [37]: 

 Špatně zvolený výběr procesů, kdy nevybereme operace, které jsou úzkým místem, 

nebo zvolíme operace vykonávané zřídka. 

 Samotný proces zkracování časů. Mělo by dojít k rychlé implementaci zkrácení, nikoli 

během několik let. Pokud jsou stanoveny příliš nízké cíle, nepřinesou požadované 

zlepšení. 

 Omezením při redukci časů můžou být i technické limity zařízení, kdy další redukce 

vyžaduje rozsáhlou změnu zařízení. 
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 Tým vytvořený pro aplikaci systému SMED nedosáhne v provozu požadovaných 

výsledků, jelikož nestandardizuje a nevyhodnotí dosažená zlepšení z workshopu. 

 Pokud do procesu redukce časů nezapojíme osoby s ním spojené, nedočkáme se 

následné implementace a zapojení změn v praxi. 

 Pokud je nedostatek financí, nelze pořídit pomůcky a nástroje, které zefektivní redukci 

časů. 

Přínosy zavedení systému SMED [13]: 

 Radikální redukce časů na seřízení – dosažení časů 2,5 z času seřízení z původní 

hodnoty, uváděné před zavedením programu rychlých změn 

 Analýza procesů a systematické redukování časů na seřízení vedoucí k všeobecnému 

zlepšení výrobního procesu, lepší organizaci, synchronizaci pořádku i komunikace 

ve výrobním procesu  

 Eliminace ztrát kapacity stroje 

 Snížení průběžné doby výroby 

 Snížení počtu chyb při seřizování a zlepšení jakosti 

 Zvýšení bezpečnosti práce 

 Zvýšení míry vytížení strojů 

 Nižší zásoby náhradních dílů a příslušenství 

 Zapojení obsluhy strojů do seřizování 

1.2.6 Mapování hodnotového toku 

Tok hodnot tvoří všechny procesy zvyšující i nezvyšující hodnotu, které jsou na cestě 

od materiálu k hotovému výrobku. [13] 

Mapování hodnotového toku (angl. Value Stream Mapping, VSM) je činnost 

zaměřená na vizuální prezentaci procesu výroby na hrubé úrovni zpracovaného detailu. 

Mapování hodnotového toku slouží k zachycení základních prvků procesu, toků a větvení 
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a jejich vzájemných vztahů – začátku a konce procesu, toku prací mezi těmito body, 

výrobní ztráty a jejich důležité charakteristiky vzhledem k postupnému vytváření hodnoty 

definované zákazníkem ve formě výrobku nebo služby, kterou požaduje. [22] 

Prezentací mapování hodnotového toku lze zobrazit jak současný stav toku činností, 

tak návrh ideálního procesu, k němuž se má současný proces po implementaci nezbytných 

změn přiblížit. Příklad VSM mapy je znázorněn na obrázku 1.5. [14] [22] 

Vytvoření mapy hodnotového toku poskytuje [13] [14]: 

 Zdůraznění vazeb mezi činnostmi, informacemi a tokem materiálu, které mají dopad 

na dobu potřebnou k realizaci hodnotového toku procesu. 

 Lepší pochopení průběhu procesů a souvislosti mezi nimi („big picture“). 

 Možnost oddělení činnosti přidávající hodnotu od činností nepřidávajících hodnotu 

a také měřit dobu potřebnou pro realizaci jednotlivých činností. 

 Zlepšení procesu rozhodování pracovních týmů. 

 Zjednodušení systému řízení. 

 Způsob pro snadné identifikování a eliminování oblastí ztrát, eliminace plýtvání 

procesů. 

 Redukce průběžné doby výroby, redukce ploch. 

 Redukce výrobních dávek a synchronizace procesů. 

 

Obr.  1.5 Příklad VSM mapy [14] 



  

19 

 

1.2.7 Systém MilkRun 

Přemísťování hmotných statků je neodmyslitelné od existence lidské společnosti. 

Toto přemísťování se děje jak ve veřejném prostoru, tak i v rámci prostoru soukromého 

(uvnitř výrobních i nevýrobních organizací). [9] 

Systém MilkRun pochází z Anglie, kde jeho podstata spočívala v pravidelných 

svozech čerstvého mléka od jednotlivých sedláků do mlékárny. MilkRun je přepravní koncept 

se stanovenými trasami s pravidelnými svozovými intervaly. [1] 

Tento specifický systém zásobování je založen na oběhu obalů. Ke spotřebiteli 

jsou přepravovány zbožím naplněné obaly a od spotřebitele jsou vyzvednuty vyprázdněné 

obaly k opětovnému naplnění. Systém návozu MilkRun systému je znázorněn v obrázku 1.6 

[33] 

K rozvážení materiálu ze skladu dochází podle předem dohodnutého harmonogramu 

a plánu trasy. Na přesně určených místech ve stanovený čas dojde k vyložení materiálu 

a současně dochází k naložení prázdných transportních krabic do skladu. Systém MilkRun 

využívá pro informační tok systém kanban karet. [1] 

 

Obr.  1.6 Systém návozu MilkRun systému [1] 
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Oproti klasickému způsobu přepravy systém MilkRun zásobuje zákazníky častěji 

a tedy dochází ke snížení množství potřebného pro časový úsek mezi dodávkami.  Vysoká 

hladina zásob pro podniky představuje vysokou finanční zátěž, která se za skladováním tohoto 

aktuálně nevyužitého materiálu skrývá. Použitelnost tohoto systému je omezena, pokud 

dochází ke kolísání poptávky, nebo pokud je vzdálenost mezi dodavateli příliš velká, tento 

systém nebude účinný. [10] 

Výhody využívání MilkRun přepravního systému [17]: 

 Zabezpečení efektivního fungování systémů a zvýšení celkové produktivity. 

 Snížení zásob, které jsou eliminovány vyšší frekvencí dodávek. 

 Flexibilní reakce na změny ve výrobě. 

Příklad MilkRun transportéru využívaný ve výrobní hale je na obrázku 1.7. 

 

Obr.  1.7 MilkRun transportér Linde [17] 
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2 Metody a nástroje pro analýzu 

V této kapitole diplomové práce jsou popsány nástroje, které byly využity při měření 

aktuálního stavu, analýze a aplikaci změn.  

2.1 Proces zlepšování podle Six Sigma 

Metoda Six Sigma byla vyvinuta firmou Motorola a rozpracována a doplněna firmou 

GE. Nejvíce je využívána především v USA. Tato podnikatelská strategie organizacím 

umožňuje výrazně zlepšit jejich úroveň procesního řízení ve firmě pomocí plánování 

a monitorování podnikatelských aktivit tím, že minimalizuje výskyt neshod či defektů 

ve výrobě a aktivizuje potřebné zdroje s cílem uspokojit zákazníka. 

Samotný proces zlepšování Six Sigma je založený na pěti krocích a je označovaný 

jako DMAIC model. Model DMAIC obsahuje procesy: Define, Measure, Analyse, Improve, 

Control. Grafické znázornění modelu DMAIC na obrázku 2.1. 

 

Obr.  2.1 Fáze DMAIC 

 

Define  Define  

Measure  Measure  

Analyze  Analyze  

Improve  Improve  

Control  Control  
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Six Sigma představuje jak techniku, tak i filozofii založenou na přání odstranit 

plýtvání a zvýšit tak výkonnost procesů. V podstatě se jedná o statistickou metodu, 

která vyžaduje přesné pochopení jak ze strany manažerů, tak auditorů. Její zavádění vyžaduje 

speciální školení ze strany vlastníků procesů a může být spojeno se změnou kultury 

organizace. Sběr dat a jejich interpretace mohou být obtížné a časově náročné. 

Popis jednotlivých fází DMAIC je v tabulce 2.1. [7] 

Tab.  2.1 Cíle DMAIC [39] 

Fáze DMAIC  

Define (Definice) 

Identifikace zdrojů projektu a definování rolí a odpovědností. 

Vytvoření struktury organizace pro podporu cílů projektu. 

Identifikace dodávek (cílů) a určení cílového data dokončení. 

Získání finanční podpory. 

Measure (Měření) 

Určení platných a spolehlivých klíčových metrik. 

Zajištění dostatečného množství dat pro měření. 

Dokumentace aktuálního plnění. 

Řízení testů typovou úlohou. 

Analyze (Analýza) 

Identifikace a stanovení priorit klíčových příčin chyb. 

Zobrazení rozdílů mezi aktuálním a cílovým plněním. 

Odhad prostředků pro dosažení cíle. 

Identifikace potenciálních překážek. 

Improve (Vylepšení) 

Analýza pracovní struktury. 

Vývoj a testování možných řešení, výběr nejlepšího řešení. 

Vytvoření plánu implementace. 

Control (Řízení) 

Dokumentace plánu pro typizaci a sledování procesů vylepšení. 

Potvrzení a sdělení postupů. 

Převod vlastnictví příslušným týmům při dokončení projektu. 
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Metodu DMAIC je možné použít pro jakékoliv řešení problému nebo zavedení nových 

změn, dosažení lepších předem stanovených cílů nebo zvýšení spokojenosti zákazníka. 

Při metodě DMAIC dochází k opakování jednotlivých fází. Jejich opakováním se vytváří 

spirála postupného zlepšování a dosahování lepších výsledků. [38] 

2.2 Analýza času práce 

Analýza a měření práce zahrnuje jak soubor nástrojů, tak i metod, jejichž cílem 

je analyzovat a změřit vykonávanou práci. Je to jedna ze základních znalostí managementu 

štíhlé výroby. Při analýze práce jde především o identifikaci plýtvání v pracovních procesech. 

[27] 

Měření spotřeby času práce umožňuje kvantifikaci pracovních výsledků dosahovaných 

při dané pracovní metodě. Umožňuje vyjádřit množství vynaložené práce na zpracování 

materiálu či obsluhu zákazníka. Přispívá k analýze a syntéza pracovních činností napomáhá 

objektivnějšímu hodnocení stávajícího stavu a návrhu nového variantního řešení. [23] 

Studium metod práce (analýza práce) získává údaje o pracovních procesech, které jsou 

později analyzovány s cílem nalézt plýtvání. Metoda se zaměřuje na nalezení nejlepší cesty, 

jak dělat nejlépe procesy a přispívá k dosažení vyšší produktivity prostřednictvím eliminace 

plýtvání. [27] 

Měření práce je soubor technik vytvořených pro určení času potřebného k vykonání 

specifikovaného procesu kvalifikovaným dělníkem na přesně určené úrovni výkonu. 

Metoda slouží především pro účely stanovení norem práce. Tato metoda může být 

i podkladem pro racionalizaci pracovních postupů. [27] 

Spotřeba času může být stanovena na základě přímého měření či nepřímého měření 

Výstupem analýzy a měření práce je norma spotřeby času. [27] 
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Spotřeba času práce je nezbytná nejen pro porovnání pracovních metod, případně užití 

při odměňování za výsledky práce a harmonogramu činností, ale slouží také k plánování 

a řízení výroby či kapacity. [23] 

Pro přímé měření spotřeby času využíváme následující techniky (viz obrázek 2.2) 

 

Obr.  2.2 Metody měření spotřeby času – rozdělení technik 

  

Snímek operace 

Snímek průběhu 
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Výběrová 

Obkročná 

Filmový snímek 

Snímek pracovního dne 

Jednotlivce 
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2.2.1 Snímek operace 

Snímek operace je metodou studia pracovního procesu, jejíž pomocí zjišťujeme 

skutečnou spotřebu času na opakované operace nebo její části (úkony) na pracovišti 

jednotlivce, resp. na několika stejných pracovištích. [18] 

 

Druhy snímků operace [18]:  

 Snímek průběhu práce (snímková chronometráž) je druh snímku operace sloužící 

k průzkumu takových operací, jejichž průběh není možné předem stanovit. 

Při pozorování zaznamenáváme nejen čas (jako u chronometráže), ale i účel  

jeho použití (název úkonu, operace). Jedná se vlastně o kombinaci metody snímku 

pracovního dne a chronometráže.  

 Plynulá chronometráž je metoda nepřetržitého pozorování spotřeby času pro všechny 

úkony zkoumané operace.  

 Výběrová chronometráž je takový druh chronometráže, u které předmětem zkoumání 

není celá operace, nýbrž jen některé pravidelně, ale i nepravidelně se opakující předem 

známé úkony. Pozorovatel zaznamenává jen průběžný čas začátku a ukončení 

vybraných úkonů.  

 Obkročná chronometráž slouží ke zjišťování času trvání velmi krátkých částí 

operace. Dosahuje se toho tím, že se klouzavě sečte několik krátkých pracovních 

prvků do měřitelného komplexu a po vykonaném měření se zpětně vypočítávají 

elementární prvky.  

 Filmový snímek je metoda, jejíž velikou předností je získání trvalého záznamu 

jak spotřeby času, tak pracovních pohybů. 
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2.2.2 Snímek pracovního dne 

Snímek pracovního dne patří mezi metody nepřetržitého bezprostředního měření 

a studia spotřeby času. Touto metodou zjišťujeme skutečnou spotřebu času pracovníka, 

ale i výrobního zařízení. 

Snímek pracovního dne zaznamenává veškeré spotřeby pracovního času během směny 

formou nepřetržitého pozorování. Výhodou je získání podrobných informací o průběhu práce. 

Nevýhodou naopak časová náročnost analýzy, stejně tak jako jisté psychické zatížení 

pozorovatele i pozorovaných. Jedná se do značné míry o univerzální metodu, kterou je možné 

po jisté úpravě pozorovat práci dělníka, administrativního i řídicího pracovníka,  

ale také činnost strojního zařízení. [18] [19]  

Druhy snímků pracovního dne jsou [18]: 

 Snímek pracovního dne jednotlivce je takový druh snímku pracovního dne, 

při kterém pozorovatel provádí pozorování jen jednoho pracovníka. 

 Snímek pracovního dne čety se používá při pozorování pracovní činnosti skupiny 

pracovníků, kterým je přidělena společná práce (obsluha lisu, vysoké pece, nakládka 

a vykládka vagónů apod.). 

 Hromadný snímek pracovního dne umožňuje pozorovat současně podle podmínek 

až třicet samostatně pracujících dělníků. Tato skutečnost je možná jen při odlišné 

technice pozorování, měření, zaznamenávání a výpočtu podkladů pro vypracování 

bilance skutečné spotřeby pracovního času (v porovnání se snímkem pracovního dne 

jednotlivce). 

 Vlastní snímek pracovního dne se odlišuje od předcházejících tím, že se zaměřuje 

jen na časové ztráty vzniklé zejména z titulu technických a organizačních nedostatků. 

Údaje o velikosti a příčinách ztrát zaznamenává dělník sám. Hromadné použití tohoto 

snímku vede dělníky k aktivní účasti na racionalizaci práce. 
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2.2.3 Metoda momentového pozorování 

Metoda momentového pozorování je založena na odhadu proporcí spotřeby času práce 

dělníka nebo stroje. Metodika vznikla pod vedením L. H. Tippeta v roce 1934 v textilním 

průmyslu USA a dnes se široce používá ve strojírenství. [8] 

Momentové pozorování je metoda, jejíž princip je založen na počtu pravděpodobnosti 

a na matematické statistice. Momentové pozorování je využitelné pro veškeré analýzy 

pracovních dějů formou zjišťování počtu jejich výskytu v průběhu pracovní směny. 

Tyto výskyty se následně převedou na procentní hodnoty, případně časové údaje. 

Jedná se o metodu statistického zjišťování podílu určitého děje v celkovém čase směny 

bez použití časoměrných přístrojů. [18] 

2.3 Špagetový diagram 

Využití špagetového diagramu je vhodné zejména tam, kde potřebujete kromě 

časového sledu jednotlivých kroků znát také jejich prostorové rozložení, tedy kde potřebujete 

zjednodušit, případně minimalizovat nadměrný pohyb materiálu po pracovišti, lidí, 

nebo informací zachycených na určitém médiu (např. pohyb dokumentů,  

které podléhají vícenásobnému zpracování). Špagetové diagramy se s výhodou používají tam, 

kde potřebujete znát vazbu výkonu na pracovníka nebo lokalitu. Příklad špagetového 

diagramu je znázorněn na obrázku 2.3. [22] 

 

Obr.  2.3 Špagetový diagram [36] 
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3 Profil společnosti DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. 

Společnost DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. sídlí v Kopřivnici v největší 

průmyslové zóně Moravskoslezského kraje přibližně 25 km od Ostravy. DURA Automotive 

Systems CZ, s.r.o. je jeden z největších předních dodavatelů komponentů a modulů 

pro automobilový průmysl na světě. Společnost DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., 

byla založena zakladatelskou listinou dne 12. 12. 2000 a vznikla zápisem 

do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 21. 12. 2000.  

Hlavní podnikatelskou činností společnosti je výroba řídících kontrolních systémů 

a to řadící systémy pro manuální převodovky, kabely pro automatické a manuální 

převodovky, kabely na otevírání dveří a kapoty brzdové kabely, ruční parkovací systémy, 

vstřikolisově pouzdřené komponenty a řadicí páky. V roce 2011 bylo zaměstnáváno 

ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. 746 pracovníků.  V rámci divize 

řídících a kontrolních systémů (Control Systems) DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. 

zaměstnává největší počet pracovníků. [4] [5]  

 Firma DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. je 100% vlastněna německou firmou 

DURA Automotive Handle und Beteiligungs GmbH se sídlem v Plettenbergu, Spolková 

republika Německo, a pro vybudování si vybrali lokalitu Kopřivnice z důvodu strategického 

umístění s dobrým přístupem vzhledem k automobilovým výrobcům v Německu, Polsku, 

České republice a na Slovensku. Kopřivnická výrobní hala byla dostavěna v říjnu 2003 

a v roce 2006 byla rozšířena z 10 000 m
2
 na stávajících 20 892 m

2
, z čehož 18 320 m

2
 

zaujímají výrobní prostory a 2 492 m
2
 kanceláře. Letecký snímek výrobní haly 

je na obrázku 3.1. 

Organizační struktura DURA Automotive Systems CZ se skládá z manažera 

výrobního závodu, kterému je podřízen finanční manažer (kontrolér), manažer personálního 

úseku, manažer kvality a výrobně technický manažer. Výrobně technickému manažerovi 

jsou podřízeni manažer údržby, výrobní manažer, technický manažer a manažer logistiky. 

Jednotliví manažeři odpovídají za chod jim svěřených úseků.  
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Obr.  3.1 Letecký snímek výrobní haly [6] 

3.1 DURA Automotive Systems, Inc.  

DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. je součástí nadnárodní skupiny 

DURA Automotive Systems, Inc. se sídlem v Rochester Hills, Michigan, USA.  

V rámci této skupiny je více než 80 firem umístěno v Americe, Evropě, Asii a Austrálii.  

V rámci Evropy má nadnárodní skupina DURA sídla v České republice, Slovensku, 

Německu, kde je i největší počet výrobních hal, Francii, Španělsku, Portugalsku, 

Velké Británii, Rumunsku a Rusku (pro přehlednost jsou jednotlivé závody zakresleny 

v obrázku 3.2). V roce 2011 celkové tržby národní skupiny DURA byly 1,23 bilion EUR 

(cca 1,6 bilion USD), z čehož podíl DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. Kopřivnice v roce 

2011 činil 85 tisíc EUR (cca 111 tisíc USD). V roce 2011 bylo zaměstnáváno v rámci skupiny 

DURA v průměru 10 500 zaměstnanců. 

 

Obr.  3.2 Mapa rozmístění divizí v Evropě [6] 
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Celá nadnárodní skupina se člení na tří divize Control Systems (řídící a kontrolní 

systémy), Body & Glass (Karoserie), R & D, Tech. Centre (testovací centra). 

DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. je začleněna do divize Control Systems. V rámci této 

divize se výroba člení na čtyři oblasti  výroby - řadící boxy, strojní dílce a sestavy, bowdeny 

a táhla, sedadlové systémy. Operativní přímé řízení je uskutečňováno prostřednictvím firmy 

DURA Automotive Systems GmbH se sídlem v Dusseldorfu, Spolková republika Německo.  

Firma má v České republice sesterskou společnost DURA Automotive Glass, s.r.o. 

a DURA Automotive Trim, s.r.o. ve Strakonicích a DURA Automotive CZ, s.r.o. v Blatné. 

DURA Automotive Systems, Inc. prodává své výrobky všem významným 

severoamerickým, japonským a evropským konečným automobilovým výrobcům (OEM
2
) 

a mnoha přímým subdodavatelům (tzv. 1. linie). Skupina DURA je jedním z hlavních 

nezávislých konstruktérů a výrobců řídících kontrolních systémů, sedadlových kontrolních 

systémů, skelních konstrukčních systémů, technologických montážních prvků,  

dveřních systémů a vnějších sloupků karoserie pro automobilový průmysl. [3] [5]  

3.2 Historie a vývoj výrobního sortimentu DURA Automotive 

Systems CZ, s.r.o. 

Výrobní sortiment DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. souvisí s historií vzniku 

společnosti. Začátkem roku 2001 byla započata výstavba výrobní haly, která byla dokončena 

v roce 2003.  

V září 2003 uzavřela DURA první etapu výběru zaměstnanců a v říjnu téhož roku 

Kopřivnická DURA zahájila výrobu řadících systémů a výroby pro svého prvního zákazníka 

                                                 

2
 OEM (z angl. Original Equipment Manufacturer) - výrobce zařízení, který při výrobě používá díly, 

komponenty a zařízení od jiných výrobců. Hotový výrobek se prodává pod svou vlastní obchodní značkou 
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Volkswagen Bratislava pro vozidlo Volkswagen Polo. Sortiment řadících systémů patří 

i v současné chvíli k hlavní skupině vyráběných výrobků a tvoří také největší prodej.  

V roce 2004 došlo k vlastní předvýrobě produktů. Předvýroba vyrábí subkomponenty 

vstupující dále do výroby a to např. conduity, lanka, linery, sleevy. Došlo také k výrobě 

MTX kabelů (zvané také bovdenové kabely) a závod DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. 

získal certifikaci výroby TÜV, ISO 14001 a TS 16949.  

Od roku 2005 došlo k rozšíření výroby a zahájení výroby kabelů pro ruční brzdu. 

V této chvíli je využití stávající haly 55 %.  

V roce 2006 společnost rozšiřuje vlastní výrobu a zahajuje vstřikování plastů 

(overmolding) a výroby nožních brzdových systémů. Aktuálně závod zaměstnává více 

jak 300 stálých zaměstnanců a také získává cenu za kvalitu u společnosti Ford.  

S růstem výrobního programu a s vidinou stále se zvyšující poptávky rozhoduje a rozšiřuje 

své výrobní prostory o 10 000 m
2
 na současných 20 892 m

2
.  

V roce 2007 došlo k otevření druhé poloviny závodu a závod poprvé expeduje více 

jak 1 milion výrobků za měsíc. Firma poprvé ve výrobě využívá svařovacího robota.  

V roce 2008 se výroba rozšířila o výrobu vstřikolisových produktů (overmolding) 

pro vlastní výrobu a v následujícím roce 2009 opět došlo k rozšíření overmoldingu o vlastní 

lisování komponentů pro řadicí páky.  

V roce 2010 byl závod rozšířen o montážní linku pro řídicí systémy.  

V roce 2011 a 2012 se postupně zaváděl overmolding konstrukční řady PQ24, 

zařízení nové variabilní platformy Volkswagenu MQB (Modulare Querbaukasten),  

zařazení výroby produktů pro automobil Volkswagen Up, zařazení nového výrobního 

programu Ford C346 a vstup VW automobilky přímo do výroby. 
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 Pro lepší orientaci jsou nejvýznamnější historické milníky a vývoj DURA Automotive 

Systems CZ zachycen na obrázku 3.3. [6] [34]    

 

Obr.  3.3 Historické milníky společnosti DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. [6] 
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3.3 Odběratelé 

Výrobní sortiment DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. jsou prodávány všem 

severoamerickým, evropským a japonským výrobcům automobilů a to především 

BMW group, Volkswagen, Škoda auto a.s., Opel, Nissan Motor Company, 

Ford Motor Company, Volvo Group, TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile), 

ZF Lemförder, Bosch, Brose Fahrzeugteile, Land Rover, Gebr. Bode GmbH & Co. KG, 

Bentley Motors, Lear Corporation, Renault, PSA Peugeot Citroën. Podíl jejich tržeb a podíl 

prodeje jednotlivých druhů součástí v procentech je znázorněn na obrázku 3.4 a 3.5. [6] 

 

Obr.  3.4 Podíl tržeb odběratelů [6] 

 

Obr.  3.5 Podíl prodeje jednotlivých druhů produktů [6] 
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4 Řešení problému metodou DMAIC 

V následujících podkapitolách je pomocí metody DMAIC řešen problém rozšíření 

návozu materiálu na výrobní linky pomocí systému MilkRun ve společnosti 

DURA Automotive System. 

4.1 Definování problému 

Cílem této práce je navrhnutí koncepce rozšíření návozu rozpracovaného materiálu 

a to dělených lanek pro výrobu na výrobních linkách pomocí systému MilkRun ve společnosti 

DURA Automotive System. Jedná se o návoz různých typů a velikostí lanek, 

které byly doposud naváženy operátory linek. Protože se pohybuje na výrobní hale přepravní 

transportér MilkRun, počítá se s implementací tohoto systému pro návoz lanek. 

Aktuální umístění kanban tabulí a regálů s uloženým materiálem je znázorněn v obrázku 4.1. 

 

Obr.  4.1 Oblast umístění kanban tabulí a uložených lanek 
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V minulosti došlo k několika úrazům právě z důvodu manipulace s lanky po výrobní 

hale. Změnou návozu by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti operátorů linek. Tento faktor 

je v řešení tohoto problému brán za klíčový. Změnou návozu by mělo dojít také ke snížení 

zdroje plýtvání a to snížení vynaloženého času pro manipulaci lanek.  

Snížením tohoto ztrátového času by mohlo dojít ke zvýšení norem práce, kde se nyní počítá 

s nutným časem na návoz materiálu, a tedy by mělo dojít ke zvýšení výrobnosti linek. 

 Pro zjištění aktuálního stavu je potřeba zjistit časovou analýzu MilkRunu a jeho tras, 

časové studie strávených časů operátorů linek v supermarketu, které pro svou výrobu 

potřebují lanka a dobu potřebnou pro přesun operátorů z linky do supermarketu. Dále by mělo 

dojít ke sběru a analýze variant dělených lanek, které využívají linky. Pro zajištění 

zefektivnění návozu by mělo dojít k celkové analýze kanbanu lanek a jeho optimalizace.  

Garantem projektu je ředitel závodu Martin Adamec, vedoucím projektu je manažér 

štíhlé výroby Dalibor Bialek a členy týmu projektu jsou Martin Koščo, manažerka logistiky 

Yveta Geryková a manipulanti MilkRunu. 

4.2 Měření 

Měření probíhalo v několika fázích. Každá fáze měření musela probíhat po celou dobu 

směny, z důvodu nerovnoměrnosti spotřeby materiálu linek. Tato měření byla následně znovu 

měřena a verifikována. 

Základní údaje pro měření: 

 Počet linek využívající dělená lanka      41 linek 

 Počet kanbanu         3 kanbany 

 Aktuální počet MilkRun transportérů     2 MilkRun 

 Počet okruhů transportéru MilkRun      7 okruhů 

 Doprava materiálu a sběr dat o aktuálním stavu zásob    2 hodiny 
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4.2.1 Časový snímek manipulanta MilkRunu 

 V první fázi pro zajištění časové kontinuity návozu bylo potřeba zjistit aktuální 

časové vytížení MilkRunu. Pro zajištění tohoto využití bylo třeba zjistit časové vytížení 

naložení a vyložení materiálu, počet naložených případně vyložených beden na jednotlivých 

výrobních linkách a dobu jednotlivých přejezdů mezi linkami, které jsou rozprostřeny 

na výrobní hale a místem naložení materiálu. Měření časového snímku manipulanta 

bylo provedeno přímou metodou a to využitím chronometráží při jízdě za transportérem 

MilkRun a měření spotřeby času při jednotlivých úkonech.  

Pozorování probíhalo v časech od 6:10:00 do 13:50:00, tedy v časovém intervalu 

kdy by se mělo po hale pohybovat nejméně zaměstnanců (10 minut po začátku pracovní doby 

a 10 minut před koncem pracovní doby, kdy dochází k úklidu, údržbě podle přístupu TPM 

a přípravy pracovišť pro další směnu, případně příprava materiálu pro práci).  

Při jízdě byly zaznamenány veškeré úkony manipulanta MilkRunu, které souvisely 

s obsluhou MilkRunu, a to například sběr kanban karet materiálu, které je nutné přivést 

na linku, nakládka materiálu pro linky, vykládka materiálu v linkách na předem určených 

regálových místech, předávání červených kanbanových karet linkám, informující nedostatek 

zboží, veškeré přestávky a časy jízdy.  

V rámci tohoto pozorování došlo i k jiným operacím, které přímo nesouvisely 

s obsluhou MilkRunu a to manipulace s elektrickým paletovým vozíkem při práci ve skladě 

s prázdnými bednami a třízení prázdných beden, proto muselo dojít k oddělení těchto dat. 

Veškeré informace jsou v tabulce zaznamenány příznaky, které odpovídají 

jednotlivým úkonům: 1 – jízda, 2 – nakládka, 3 – vykládka, 4 – sběr kanban karet, 5 – obsluha 

jiného stroje, 6 – jiné, 7 – přestávka.   

Z důvodu velkého objemu naměřených dat (přes 660 úkonů manipulanta MilkRunu) 

je zde přiložen úryvek naměřených dat návozu MilkRunu, který je zobrazen v tabulce 4.1, 
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veškerá data jsou k dispozici v příloze na CD médiu v souboru vlak1.xls a ověřeny ve 

vlak.2xls. 

Tab.  4.1 Ukázka naměřených dat vytížení MilkRunu 

Aktuální čas 
P

ří
zn

ak
 Lokace Plné Prázdné Průběžný 

stav 
vozíku 

[ks] 

Strávený 
čas od do Naložil 

[ks] 
Vyložil 

[ks] 
Naložil 

[ks] 
Vyložil 

[ks] 

8:40:50 8:41:16 1 Jízda     0 0:00:26 

8:41:16 8:41:44 2 OVM otočné 1    1 0:00:28 

8:41:44 8:42:24 1 Jízda     1 0:00:40 

8:42:24 8:42:52 3 BPF  1   0 0:00:28 

8:42:52 8:43:08 1 Jízda     0 0:00:16 

8:43:08 8:43:15 2 AUDI 3    3 0:00:07 

8:43:15 8:44:05 1 Jízda     3 0:00:50 

8:44:05 8:45:20 2 Třízení 4 3   4 0:01:15 

8:45:20 8:46:21 1 Jízda     4 0:01:01 

8:46:21 8:47:05 3 X91  3   1 0:00:44 

Z naměřených dat byl vytvořen špagetový diagram trasy MilkRun transportéru, 

který je přiložen v příloze A. 

4.2.2 Časový snímek operátorů 

Ve druhé fázi zjišťování dat pro řešení problému byly měřeny časové intervaly nutné 

pro přesun materiálu ze supermarketu k linkám. Tento časový interval se skládal z času 

nutného pro přesun z linky do supermarketu, orientace v kanban tabuli, naložení dělených 

lanek na vozík určený pro přepravu dělených lanek, přesun operátorů s naloženým materiálem 

ze supermarketu zpátky do linky, uložení materiálu na předem připravené místo v lince.  

K měření času operátorů strávených v supermarketu byla využita metoda přímého 

měření pomocí stopek. Časový interval přesunu operátorů do supermarketu a zpět byl měřen 

nepřímou metodou. Měření spočívalo ve zjištění vzdálenosti přesunu operátorů z linek 

do supermarketu a propočtem byla stanovena časová náročnost. Jeden uražený krok trvá 
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0,8 sekundy. Vycházelo se z normové spotřeby přesunu operátora stanovené ve společnosti 

DURA Automotive System. Časová náročnost manipulace v lince pro uložení a přichystání 

materiálu byla standardizována pro všechny linky na 40 sekund. 

Úryvek naměřených dat časových intervalů operátorů zajištujících si materiál 

v supermarketu je v tabulce 4.2 a časová náročnost nutná pro přesun materiálu k linkám 

je v tabulce 4.3, veškerá data jsou k dispozici v příloze na CD médiu v souboru Linky.xls.  

Tab.  4.2 Časový snímek operátorů strávený v supermarketu 

Pořadové 
číslo 

Aktuální 
čas 

Čas strávený 
v supermarketu 

Počet 
odebraného 

materiálu 

Vozík 

1 9:00 0:01:36,44 3 Ano 

2 9:57 0:01:00,98 2 Ne 

3 10:08 0:01:32,12 2 Ano 

4 10:36 0:00:44,97 1 Ne 

5 11:49 0:01:19,87 2 Ano 

6 12:41 0:00:46,99 1 ne 

 

Tab.  4.3 Časová náročnost přesunu materiálu ze supermarketu na linku 

Linka Kroky Celková časová 
náročnost chůze  

[s] 

Manipulace v lince 
[s] 

PQ25 76 122 40 

MQB 69 110 40 

PQ35 ATX EHS 84 134 40 

T7 67 107 40 

AUDI 52 83 40 

W10 24 38 40 

AUDI VW 21 34 40 

GM Gen II 84 134 40 

J77 MTX 26 42 40 
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V této fázi byly také zjišťovány a zapisovány z kanban tabule typy lanek potřebné 

pro linky a následně byly tyto typy dělených lanek vyhledávány v supermarketu, odkud došlo 

k opisu z kanban karty velikosti lanek a množství v balení z důvodu zjištění velikosti spotřeby 

balení za směnu v následující analýze. Tyto údaje jsou důležité pro zajištění váhových limitů 

hygienických norem, které stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci.  

Dalším krokem bylo zjištění spotřeby linek a jejich směnnost. Tyto informace 

povedou k zjištění maximálního přepravovaného množství dělených lanek pro linky při jejich 

plném vytížení a celkové hmotnosti těchto lanek pomocí systému MilkRun, pokud dojde 

k návozu dělených lanek na všechny linky.  

Výrobnosti a spotřeba lanek za směnu byly konzultovány a vyhledány v interním 

systému, ve kterém je stanoven hodinový výkon linky. Úryvek těchto dat je zobrazen  

v tabulce 4.4 

Tab.  4.4 Směnnost linek a jejich hodinový výkon 

Kanban Linka Počet směn Operátorů na směnu Hodinový výkon linky 
[ks · hod-1] 

R O N R O N 

Kanban 1. PQ25 3 5 5 5 288 288 288 

Kanban 1. MQB 2 5  5 288 0 288 

Kanban 1. PQ35 ATX EHS 3 4 4 4 156 156 156 

Kanban 1. T7 1 7   150 0 0 

Kanban 1. AUDI 3 4 4 4 138 138 138 

Kanban 1. W10 3 4 4 4 191 191 191 

Kanban 1. AUDI VW 2 4 4  104 104 0 

Kanban 1. GM Gen II 3 6 6 6 98 98 98 

Kanban 1. J77 MTX 3 7 7 7 135 135 135 

 

  



  

40 

 

4.3 Analýza současného stavu 

4.3.1 Analýza aktuálního návozu lanek 

Operátoři všech výrobních linek při potřebě lanek odcházejí z linky do supermarketu. 

Při této potřebě využívají připravený vozík, který je určen pro transport a snadnější přesun 

materiálu na linku. Supermarket lanek je řízen domino kanbanem. Tento domino kanban 

využívají jak výrobní linky odebírající dělená lanka, tak dodavatel automatická dělička lanek. 

Výrobní zásoba v domino kanbanu je rozdělena dle barevného značení magnetek 

na tabuli na tři části (viz obrázek 4.2 a 4.3). Pokud je kanban plný, operátor děličky 

(dodavatel) má informaci o tom, že nemá začínat výrobu této varianty. Zeleně označené 

sektory dávají informaci dodavateli o tom, že stav zásob v kanbanu je stále dostatečný a nemá 

tedy dojít k výrobě. Žlutě označený sektor dává informaci dodavateli o tom, že má do svého 

výrobního programu zaplánovat výrobu této varianty. Pokud dojde k poklesu vyrobené 

varianty a tedy i počtu kanban karet zobrazených na kanban tabuli do červené oblasti, 

znamená to informaci pro dodavatele - ihned zahaj výrobu, neboť může dojít k ohrožení 

výroby. Celkové množství rozpracovaných svazků je tedy stanoveno do počtu nastaveného 

barevného značení v kanbanu a nemělo by docházet k přesycení jednou variantou produktů.  

Pro operátory linek tedy zákazníky kanban supermarketu platí pravidlo FIFO. 

Toto pravidlo pro operátory znamená odebírat zvolenou variantu předvýroby produktu 

v takovém sledu, v jakém byla předem vyprodukována. Tímto způsobem odběru se zajišťuje 

rychlá reakce na zmetky mezi dodavatelem a odběratelem. 

 

Obr.  4.2 Zásoba materiálu znázorněna v domino kanban tabuli  
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Obr.  4.3 Domino kanban (vlevo: kanban tabule, vpravo uložení lanek) 

Údaje na kanban kartě umístěné ke každému materiálu v DURA Automotive System 

jsou: název linky, pro kterou je materiál určen, název dílu, číslo dílu, čárový kód, množství 

kusů v balící jednotce, regálová buňka sklad, číslo regálu/police, evidenční číslo karty. 

Grafická podoba této kanban karty je zobrazena na obrázku 4.4. 

 

Obr.  4.4 Kanban karta používaná ve společnosti DURA Automotive Systems  

Operátoři při této potřebě stráví v supermarketu průměrně 40 sekund na jeden balík 

lanek. Bylo vypozorováno, že dochází k nerovnoměrné spotřebě lanek a některé linky 

odebírají někdy větší počet balení, jindy menší. Tímto způsobem dochází k narušování funkce 

systému kanban, kde se předpokládá rovnoměrná spotřeba materiálu bez velkých výkyvů 

a sortimentních změn. 
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Při výpočtu celkové časové náročnosti přepravy se vycházelo z výrobního taktu linek, 

který udává počet vyprodukovaných produktů za hodinu, spotřeby dělených lanek na jeden 

výrobek, množství lanek v balení.  

                              

  
                                                          

                           
 

Tímto propočtem se určí spotřeba balení lanek za směnu, která odpovídá počtu přesunu 

operátorů za směnu. Délka jedné směny činí 7,33 hodin. Celková časová náročnost a spotřeba 

balení lanek vybraných linek je zobrazena v tabulce 4.5. 

Tab.  4.5 Výrobní výkon a spotřeba linky, vlastní zpracování 

Linka Hodinový výkon linky 
[ks] 

Množství 
na 

výrobek 
[ks] 

Nastavené 
množství v 

balení lanek 
[ks] 

Spotřeba 
balíků za 
směnu 

[ks] 

Celková 
časová 

konzumace 
[h] 

R O N R O N 

PQ25 288,00 288,00 288,00 1,00 250,00 8 8 8 0,6720 

MQB 288,00 0,00 288,00 1,00 250,00 8 0 8 0,4231 

PQ35 ATX EHS 156,00 156,00 156,00 1,00 240,00 4 4 4 0,3573 

T7 150,00 0,00 0,00 1,00 200,00 5 0 0 0,1300 

AUDI 138,00 138,00 138,00 1,00 250,00 4 4 4 0,2720 

W10 191,00 191,00 191,00 1,00 250,00 5 5 5 0,2467 

AUDI VW 104,00 104,00 0,00 1,00 250,00 3 3 0 0,0947 

GM Gen II 98,00 98,00 98,00 2,00 250,00 5 5 5 0,4467 

J77 MTX 135,00 135,00 135,00 2,00 250,00 7 7 7 0,3547 

Celková časová náročnost manipulace dělenými lanky se skládá z času přesunu  

do kanbanu, času stráveném v kanbanu, času přesunu zpět na linku, času manipulace v lince 

pro uložení a připravení materiálu na výrobu. Z důvodu rozdílnosti počtu operátorů na linkách 

a směnnosti linek je časová náročnost propočtena na jeden pracovní den.  
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 Celková časová náročnost manipulace s lanky za jeden pracovní den pro kanban 1.  

jsou 4 hodiny 8 minut. 

 Celková časová náročnost manipulace s lanky za jeden pracovní den pro kanban 2.  

je 1 hodiny 52 minut. 

 Celková časová náročnost manipulace s lanky za jeden pracovní den pro kanban 3.  

je 33 minut. 

Celkové množství lanek, které využívají linky pro výrobu, které by měly být nově 

naváženy MilkRunem je zaznamenán v tabulce 4.6. 

Tab.  4.6 Celková spotřeba balíku lanek za směnu 

 
Spotřeba balíků za směnu 

 
Ranní Odpolední Noční 

Kanban 1 76 55 51 

Kanban 2 54 13 0 

Kanban 3 21 1 0 

CELKEM 151 69 51 

V případě, že by došlo k rozvozu veškerého sortimentu lanek uloženého 

v supermarketu pomocí systému MilkRun, byla propočtem podle normy stanovené 

v DURA Automotive System spočítána celková doba nutná k rozvozu lanek na linky včetně 

naložení a vyložení na 2 hodiny a 20 minut.  

Z důvodu zajištění váhových limitů manipulace byla provedena analýza hmotnosti 

svazků. Tato analýza vychází z hygienických norem, které stanovuje nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb. stanovující podmínky ochrany zdraví při práci. Došlo k analýze všech balíků 

lanek, které linky pro svou práci vyžadují. V tomto nařízení je stanoveno v díle 4, § 29 

a to hodnocení zdravotního rizika, hygienické limity, bližší požadavky na způsob organizace 

práce a pracovní postupy a informace k ochraně zdraví v odstavci 4. „Přípustný hygienický 
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limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání 

a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg.“ [16] 

 Analýza váhových limitů je zobrazena v tabulce 4.7. Tato analýza váhových limitů 

je využita při analýze MilkRunu, kdy byla zkoumána dosavadní přepravená hmotnost 

transportérem MilkRun a možnost jeho dalšího využití. 

Tab.  4.7 Váha balíků lanek 

Lanka pro 
linku 

Označení lanka Délka 
lanka 
[mm] 

Množství lanek 
v balíku 

[ks] 

Váha 1m 
lanka 
[kg] 

Váha 
balíku 

[kg] 

AUDI S540253R00.01PRIM 519 250 0,1 12,975 

AUDI S540291R00.APRIM 510 250 0,1 12,75 

AUDI S540194R00.01PRIM 758 250 0,06 11,37 

AUDI S540271R00.00PRIM 753 250 0,06 11,295 

C1HE 111708.PRIM 1110 250 0,04 11,1 

C1HE 1351548R03.00PRIM 1106 250 0,04 11,06 

C214 MTX 111717.PRIM 1316,5 250 0,04 13,165 

Všechny lanka v současné době odpovídají váhovým limitům 15 kg na jeden balík. 

Při předpokladu že by došlo k návozu všech těchto lanek na linky je počítáno s maximální 

hmotností svazků a to 15 kg z důvodu zajištění všech limitů při změně množství,  

velikosti nebo typu lanek. Celková hmotnost svazků přepravených za směnu operátorů 

pro ranní směnu je 2 265 kg, pro odpolední směnu 1 035 kg a pro noční směnu 765 kg.  

4.3.2 Analýza MilkRunu 

Transportér MilkRun měl připojený jeden vozíček, na který ukládal jak přepravní 

bedny plné, tak prázdné. Při konzultaci s vedoucím pracovníkem logistického úseku 

bylo zjištěno, že může disponovat až čtyřmi vozíky, na které může materiál nakládat, 

ovšem optimální počet vozíků z hlediska dobré manipulativnosti a zajištění dobrých jízdních 

vlastností zapojených za MilkRun jsou tři vozíky. 
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Naložení materiálu MilkRunu probíhalo na těchto místech: OVM Automaty, 

OVM  Levry, OVM Barcelona, OVM Otočné, C214 Předvýroba, OVM Daun, 

OVM Granuláty, KARUSEL, Předvýroba Ford, Klouzkování, Třízení. 

K vykládání materiálu docházelo na linkách: Opel Corsa Door, Smart, BODE 2.6., B0, 

BMW 8.6., PQ46 Cabrio, PQ35 LDC, C214 MTX, Ford C1, B58 EPB sekundární, 

B58EPB primární, VG9 Sekundární, VG9 Sekundární, A7, Opel Corsa Hood, BROSE 2.3, 

6.2, C214 PKB, Q3ABUTMENT, TRIGGER CABLES, VG9 SHIFT CABLES, B58 MTX, 

X91, BPF Předvýroba, J77, Nové GM, Předvýroba GM, Předvýroba ZFL, EHS, T7, AUDI, 

PQ35 ATX, W10/EHS, AUDI WV, Předvýroba PQ25 Automat, PQ25 Předvýroba,  

A-ENTRY PQ24 Light, PQ25 MTX, VW MQB MTX, PQ24AUTOMAT, PQ24 Levry, 

C346, W2, X12, Formování pák, X95, VSI, CD 132 SHIFTER ale také na třízení. 

Aktuální počet okruhů MilkRunu ve výrobní hale je celkem 7. Tyto trasy jsou časově 

rozděleny, aby návoz materiálu zajišťující plynulý chod linky byl zajištěn každé 2 hodiny 

a zásoba na linkách byla 4hodinová. Každá z těchto tras je jinak časově náročná.  

Ve všech případech si manipulanti MilkRunu vypomáhají a sběr karet obstarává manipulant 

materiálového MilkRunu. K předání kanban karet probíhá ve skladě.  

Aktuální trasy transportéru MilkRun jsou: 

 1. Okruh Opel Corsa Door, Smart, BODE 2.6., B0, BMW 8.6., PQ46 Cabrio, 

PQ35 LDC, OVM Automaty, OVM Levry, OVM Barcelona, OVM Otočné. 

 2. Okruh C214 MTX, Ford C1HE, B58 EPB sekundární, B58EPB primární, 

VG9 Sekundární, VG9 Sekundární, A7, Opel Corsa Hood, BROSE 2.3, 6.2, 

C214 PKB, OVM Daun. 

 3. Okruh KARUSEL, Q3 ABUTMENT, TRIGGER CABLES, VG9 SHIFT 

CABLES, B58 MTX, X91, BPF Předvýroba, J77. 

 4. Okruh Předvýroba Ford, Nové GM, Předvýroba GM. 

 5. Okruh Předvýroba ZFL, EHS, T7, AUDI, PQ35 ATX, W10/EHS, AUDI WV. 
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 6. Okruh Předvýroba PQ25 Automat, A-ENTRY, PQ24 Light, PQ25 MTX, 

VW MQB MTX, PQ24AUTOMAT, PQ24 Levry. 

 7. Okruh C346, W2, X12, Formování pák, VSI, Klouzkování, CD 132 SHIFTER. 

Náložná a výložná místa a okruhy MilkRun transporteru, které by měl dodržovat jsou 

zaznamenány v příloze B. Ve všech případech se počítá, že sezbírané kanban karty, nesoucí 

informaci o požadavcích materiálu výrobních linek si manipulanti MilkRun předávají 

ve skladě, jelikož zde je materiálový MilkRun zásobován. 

 Celková přeprava transportérem MilkRun a manipulantem namanipulována během 

dne byla 305 kusů beden. Průměrná hmotnost plně naložené přepravní bedýnky je 10 kg, 

tedy objem přepravených beden odpovídá 6 100 kg přepraveného nákladu MilkRunem. 

Tento objem je použitý jako referenční, jelikož záznam dat i měření proběhlo v době 

největšího vytížení výrobní haly. 

Objem přepraveného množství odpovídá hygienický normám, které stanovuje nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. stanovující podmínky ochrany zdraví při práci. V tomto nařízení 

je stanoveno v díle 4, § 29 a to hodnocení zdravotního rizika, hygienické limity, bližší 

požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy a informace k ochraně zdraví 

v odstavci 3. „Průměrný hygienický limit pro celou směnovou kumulativní hmotnost ručně 

manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně mužem je 10  000 kg.“ [16] 

Celková doba pozorování MilkRunu byla 7 hodin 37 minut a 50 sekund,  

z toho celková doba obsluhy MilkRunu byla 6 hodin 42 minut a 20 sekund. Doba obsluhy 

MilkRunu odpovídá 87,9 % z celkové doby pozorování. Doba obsluhy MilkRunu se skládá 

z času jízdy, času nakládky, času vykládky, čas sběru karet. Jelikož došlo k různým činnostem 

spojených s obsluhou MilkRunu je zde tento čas započítán.  
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Z celkového času obsluhy MilkRunu: 

 čas jízdy je 2 hodin 36 minut a 3 sekundy a tvoří 39%,  

 čas nakládky je 1 hodina 47 minut a 1 sekunda a tvoří 27%,  

 čas vykládky je 1 hodina 36 minut 5 sekund a tvoří 24%, 

 čas pouze sběru karet je 34 minut 30 sekund a tvoří 8%, 

 ostatní čas spojený s obsluhou MilkRunu 8 minut a 41 sekund a tvoří 2%. 

Z aktuálního stavu návozu materiálu MilkRunem nemůže dojít k rozšíření návozu 

materiálu z důvodu nedostatku času potřebného pro návoz lanek na výrobní linky.  

Pro lepší orientaci jsou tyto činnosti spojené s obsluhou MilkRunu zpracovány v obrázku 4.5. 

 

Obr.  4.5 Doba obsluhy MilkRunu 

Míra průměrného naložení jednoho vozíčku MilkRunu, kterým disponoval,  

byly 3 bedny.  Z celkového času obsluhy MilkRunu byl MilkRun prázdný 35%. Optimální 

hranici naložení, 6 naložených beden, MilkRun dosahoval pouze z 25%. Tato hranice 

naložení je zkreslena prázdnými bednami, které najednou nakládal a následně rozvážel 

na určené stanoviště. Grafické znázornění průměrného naložení je na obrázku 4.6 a 4.7. 

Čas jízdy (1) 
2:36:03 

39% 

Čas nakládky (2) 
1:47:01 

27% 

Čas vykládky (3) 
1:36:05 

24% 

Čas pouze sběr (4) 
12:34:30 

8% 

Jiné (6) 
12:08:41 

2% 
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Obr.  4.6 Průběžné naložení vozíku MilkRunu 

 

Obr.  4.7 Využití MilkRun vozíku 

 Výsledná analýza byla konzultována s vedoucím logistického úseku a s manipulantem 

MilkRunu. Byly nalezeny a konzultovány největší problémy, které se při jízdě MilkRun 

transportéru objevují. Problémy které vznikají během obsluhy MilkRunu je jízda pouze 

s jedním vagónem, kdy dochází k nevyužití stávajících tras pro převoz prázdných beden 

na sběrná místa, rozvoz z předvýroby koncovek/abutmentů na linky vzdálené od předvýrob 

25 a méně metrů a zajíždění na odlehlé pracoviště a to klouzkování a třízení, kdy tyto oblasti 

jsou daleko od frekventovaných logistických tras.   
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4.4 Implementační návrh řešení a eliminace omezení stávajícího 

návozu 

Omezení vycházející z aktuální analýzy stavu návozu MilkRunem: 

 Maximální možná manipulace manipulantem MilkRunu je 10 000 kg.  

 Nedostatečné časové okno pro návoz lanek současným MilkRunem. 

 Málo prostoru na linkách u uliček, pro umístění kanbanu lanek. 

 DURA Automotive System nevlastní vagón pro uložení a přepravu lanek. 

 Zachování hodnoty zásob. 

4.4.1 Eliminace manipulace manipulanta MilkRunu 

V současné době podle analýzy aktuálního stavu manipulant za svou směnu přepraví 

305 kusů plných přepravních beden. Průměrná hmotnost jedné plně naložené bedny je 10 kg. 

Manipulant tak za svou směnu přeloží 6 100 kg materiálu. Celkové a maximální množství 

lanek, které by mělo být přepraveno při maximálním vytížení linek je 151 kusů. 

Toto množství představuje 4 530 kg přepravy, jelikož se jedná o dvojitou manipulaci 

(naložení a vyložení).  Celkové množství manipulace manipulanta při zařazení jak nakládky 

a vykládky lanek by bylo 10 630 kg a přesahuje limitní množství, které stanovuje nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. stanovující podmínky ochrany zdraví při práci. Z tohoto důvodu 

je nutné, aby došlo pouze k jedné manipulaci manipulantem MilkRunu a druhé manipulaci 

s lanky jiným zaměstnancem. V tomto případě celková hmotnost manipulovaného břemene 

je 8 365 kg a nedojde k překročení hygienického limitu. V případě že by došlo k rozšíření 

návozu jak dělených lanek, tak přepravených balíků materiálu, lze systémem MilkRun 

přepravit ještě 81 balení plných beden a 108 balení lanek. Toto množství je po konzultaci 

bráno jako rezervní. 

Z dosavadních analýz a konzultací bylo navrhnuto, že nakládku obstará obsluha 

automatických děliček, kdy není potřeba jejich 100 % účast u automatické linky.  
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Obsluha automatických děliček ve dvouhodinovém intervalu dle přivezených kanban karet 

vychystá předem připravený vozík určený pro tuto přepravu lanek. Manipulant MilkRunu 

tento připravený vozík rozveze lanka a vyloží jej na odkládací místo vytvořené u každé linky. 

Manipulaci s lanky v lince si obstarají operátoři sami a lanka uloží do regálu nebo zásobníku.  

Z tohoto návrhu řešení eliminace manipulace manipulanta MilkRunu vyplývá, 

že dojde pouze k vyložení materiálu a rozvozu materiálu a celkový čas nutný pro tuto operaci 

byl propočtem spočítán podle norem stanovených v DURA Automotive System 

na 1 hodinu 10 minut. 

4.4.2 Vytvoření časového okna MilkRunu 

Podle dosavadních analýz a konzultací s vedoucími pracovníky logistiky  

a štíhlé výroby v současné době neexistuje vhodné časový prostor pro návoz lanek.  

Tento problém je způsoben především špatným rozvržením některých náložných a výložných 

míst na výrobní hale. Při konzultacích byly objeveny také ostatní problémy způsobující 

velkou časovou ztrátu. Celkový čas potřebný pro manipulaci s lanky a rozvoz po výrobních 

linkách vycházející z předcházejícího návrhu řešení návozu činí při ranní směně  

1 hodinu 10 minut.  

Náložná a výložná místa způsobující velkou časovou ztrátu jsou: 

 Klouzkování, 

 Třízení, 

 Ford předvýroba. 

Ostatní problémy způsobující časovou ztrátu: 

 Jízda MilkRunu pouze s prázdnými přepravkami. 
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Klouzkování a třízení je umístěn mimo hlavní logistické trasy proto dochází k velké 

časové ztrátě způsobené pouze přejezdy na tyto místa. Celkový čas strávený pouze přejezdy 

na a z klouzkování je 15 minut a 55 sekund a z celkového času jízdy tvoří 10,20 %. 

Celkový čas strávený pouze přejezdy na a z třízení je 14 minut a 44 sekund a z celkového 

času jízdy tvoří 13,77 %. Pokud by došlo k přesunu těchto lokalit blíže hlavní logistické trasy, 

nejlépe do míst, kde v současné době dochází k nakládání materiálu, došlo by k eliminaci 

zbytečně vynaloženého času pro tyto přesuny.  

Po konzultaci s vedoucím pracovníkem výroby tento zdroj plýtvání nelze odstranit, 

jelikož pracoviště klouzkování je velice prašné není možné přesun klouzkování blíže k linkám 

z důvodu, že tyto výrobní linky obsahují velice citlivé senzory, kde by poté docházelo 

k zanesení a zvýšení údržby v blízkosti klouzkování. V současné době neexistuje způsob,  

jak tuto prašnost eliminovat, a proto není možné tento přesun uskutečnit. Pokud by se 

v budoucnosti našel způsob jakým eliminovat tuto prašnost, lze s tímto zdrojem plýtvání 

MilkRunu dále pracovat. Pracoviště třízení nelze přesunout, jelikož je závislé na ostatních 

pracovištích, které se nachází v jeho těsné blízkosti. Těmito pracovišti jsou expedice 

a kontrola kvality. 

Přesuny na a z předvýroby Ford jsou z hlediska manipulace s materiálem velkým 

zdrojem plýtvání, jelikož dochází k minimálnímu přesunu materiálu (do 25 m), který by mohl 

být eliminován změnou layoutu haly. Pokud by došlo k přesunu části Ford předvýroby 

zásobující linky Ford C1HE a Ford C214 těmto výrobním linkám došlo by k odstranění času 

přepravy k lince Ford předvýroba a z ní o 17 minut 55 sekund a z celkového času MilkRunu, 

kdy by došlo k odstranění nakládky a vykládky na lince Ford předvýroba a také přeprava 

k ní o 29 minut 40 sekund. Na linkách Ford C1HE a Ford C214 by došlo k eliminaci 

jak manipulace manipulanta MilkRunu, tak jízdy, která nyní činí pro Ford C1HE 11 minut 

a 32 sekund a vykládky, která je 8 minut a 57 sekund. Pro linku Ford C214 by došlo 

k eliminaci času jízdy, která z analýzy odpovídá 9 minutám a 45 sekundám a také vykládky, 

která je 5 minut a 31 sekund. 
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Celkový čas, který by se dal eliminovat přesunem části předvýroby Ford mezi linky 

Ford C1HE a Ford C214 je 1 hodina 4 minuty a 50 sekund. Tento zdroj plýtvání představuje 

25% z času jízdy MilkRunu a 16% z celkového využití MilkRunu.  

Mezi další odpozorovaný a analyzovaný zdroj plýtvání času je jízda pouze 

s prázdnými přepravkami, která je nyní řešena dalším okruhem MilkRunu po výrobní hale. 

Návrh eliminace tohoto zdroje plýtvání je přidání dalšího vozíku za MilkRun, 

kdy by MilkRun rozvážel prázdné bedny v rámci dosavadních okruhů. Tento vozík by měl 

mít kontejnerovou nadstavbu, aby nedocházelo k vyklopení prázdných a lehkých přepravních 

beden. Čas manipulace je v tomto případě zachován. Čas jízdy pouze s prázdnými bednami 

odpovídá z celkového času jízdy 26 minutám a 32 sekundám a tvoří 17%. 

Přesun Ford předvýroby a zařazení vozíku za MilkRun je po konzultaci s vedoucími 

pracovníky štíhlé výroby a logistiky v současné době možný, proto předpokládaný čas 

eliminovaný přesunem Ford předvýroby a zařazením vozíku za MilkRun činí 1 hodinu 

31 minut a 32 sekund.  Tento čas je dostatečný pro návoz lanek.  

Pro větší přehlednost jsou zdroje plýtvání času jízdy, u kterých by mohlo dojít 

k eliminaci rozpracovány v obrázku 4.8 

 

Obr.  4.8 Analýza času jízdy MilkRunu 
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4.4.3 Manipulační prostředek pro návoz lanek 

V současné době DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. nevlastní přepravní vozík 

vhodný pro přepravu lanek na linky. Byla vytvořena poptávka výroby tohoto přepravního 

vozíku za MilkRun s těmito kritérii: 

 vozík určený k přepravě svazků ocelových lanek o délce 0,5 m až 2,0 m, 

 maximální hmotností 15 kg na 1 svazek ocelových lanek, 

 svazky budou na vozík nakládány a vykládány ručně, 

 maximální zapojení 2 ks vozíků za transportér MilkRun, 

 maximální rychlost soupravy 4km/h, 

 vozík bude používán výhradně ve vnitřním prostředí, 

 povrchová úprava – zinek s modrou pasivací. 

Na tuto poptávku byla přijata nabídka firmy WANZL spol. s r.o., která odpovídala 

všem zadaným kritériím. Celková cena pořízení 1 ks vozíku byla vyčíslena na 26 821 Kč. 

Grafická podoba tohoto vozíku je vyobrazena na obrázku 4.9. 

 

Obr.  4.9 Vozík navržený WANZL spol. s r.o. 
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4.4.4 Systém návozu lanek MilkRunem 

Systém návozu lanek MilkRunem můžeme rozdělit do několika fází. V první fázi 

manipulant MilkRunu posbírá kanban karty. Pro lepší a zároveň rychlejší orientaci 

manipulanta MilkRunu navrhuji zakoupit a zaimplementovat separované košíčky pro primové 

položky a lanka na linkách. Touto změnou docílíme, že manipulant MilkRunu nemusí třídit 

tyto kanban karty, ale rovnou dostává informaci, jaký je potřeba materiál dopravit na linku. 

S tímto je nutné doplnit MilkRun o pořadač karet pro třízení dle tras a požadavků 

pro vychystání lanek. Manipulant MilkRunu tedy posbírá karty a založí si je do patřičných 

přihrádek. V této chvíli MilkRun také rozváží a vykládá balíky lanek vyžádaných v minulé 

trase. 

Sesbírané kanban karty lanek manipulant MilkRunu předá na předem určené místo 

v kanban supermarketu a vymění vagon na rozvoz lanek za vagon na sběr a rozvoz primových 

položek. MilkRun se nyní stará pouze o návoz primových položek z určených tras. 

Operátor automatické děličky ve dvouhodinovém intervalu dle přivezených kanban karet 

vychystá předem připravený vozík určený pro tuto přepravu lanek.  

Po dokončení trasy primových položek MilkRun za 2 hodiny přijede do kanban 

supermarketu, vymění na sběr a rozvoz primových položek za vagon na rozvoz lanek,  

nyní již naložený a dojde k přepravě svazků lanek na odkládací místa u linek. Manipulaci 

s lanky v lince obstarají operátoři sami. 

Grafický návrh implementace návozu lanek je znázorněn na obrázku 4.10. Pořadí 

vagonů připojených k MilkRunu by mělo odpovídat grafickému návrhu na obrázku 4.11. 
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Obr.  4.10 Návrh implementace trasy MilkRunu 

 

Obr.  4.11 Pořadí vagonu při implementaci návozu 

V případě realizace tohoto návrhu návozu lanek na výrobní linky nedojde k odbourání 

celkového času manipulace operátorů linek s lanky, ale bude zachován čas manipulace v lince 

pro uložení a připravení materiálu do regálu nebo zásobníku. Celkový čas spojený s návozem 

na výrobní linky v současné době představuje 6 hodin 33 minut za den, v případě eliminace 

času návozu na výrobní linky by současná doba manipulace v lince odpovídala 1 hodině 

8 minutám. Celkový eliminovaný čas činí 5 hodin a 26 minut za jeden pracovní den.  

Celkový čas operátorů spojený s návozem pro jednotlivé výrobní linky je rozpracován 

v tabulce 4.8. 
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Tab.  4.8 Celkový čas operátorů spojený s návozem na výrobní linky 

Linka Počet směn Počet operátorů 
na směnu 

Celkový čas manipulace operátorů za 
jeden pracovní den [h] 

Navýšení 
normy 

R O N Před Po Rozdíl 

PQ25 3 5 5 5 0,672 0,1333 0,5387 0,49% 

MQB 2 5   5 0,4231 0,0889 0,3342 0,46% 

PQ35 ATX EHS 3 4 4 4 0,3573 0,0667 0,2907 0,33% 

T7 1 7     0,13 0,0278 0,1022 0,20% 

AUDI 3 4 4 4 0,272 0,0667 0,2053 0,23% 

W10 3 4 4 4 0,2467 0,0833 0,1633 0,19% 

AUDI VW 2 4 4   0,0947 0,0333 0,0613 0,10% 

GM Gen II 3 6 6 6 0,4467 0,0833 0,3633 0,28% 

J77 MTX 3 7 7 7 0,3547 0,1167 0,238 0,15% 

4.4.5 Zachování hodnoty zásob 

Celková hodnota zásob je z celkového pohledu optimální a nevzniká zde zbytečná 

nadvýroba. Celkovou změnou konceptu návozu lanek na výrobní linky z pohledu zásob 

materiálu můžeme v současné době vyřešit dvěma variantami: 

1. varianta zachování kanbanu na předvýrobě a snížení zásoby v linkách, 

2. varianta kanban pouze v linkách a výroba na MilkRun vozíky ve dvouhodinových 

oknech. 

První varianta počítá, že dojde ke snížení zásob v linkách a tedy se změní dosavadní 

prostor pro ukládání zásob lanek. Tímto eliminujeme prostor doposud nutný na výrobních 

linkách.  

Druhá varianta řešení zachování hodnoty zásob počítá s implementací kanban 

tahového systému do výroby. Linky při této implementaci by odesílaly požadavek,  

jaký typ lanek potřebují pro svou výrobu a tento typ by obsluha automatické děličky podle 

požadavků vyráběla. Tato implementace je v případě zachování všech principů kanban 
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systému možná, jelikož operátoři automatické děličky v současné době musí doplňovat 

ty typy lanek, které linky vyžadují, a celkový objem této produkce odpovídá vyžádanému 

množství. Tato varianta řešení je ovšem velmi náročná na vybalancování veškerého času 

spojeného s návozem a výrobou materiálu. 

4.4.6 Ostatní doporučení 

Na základě měření a analýz byly zjištěny ještě následující problémy: 

 Velká výrobní dávka dělených lanek v kanban 2 a jejich rozdílná zásoba. 

 Ujíždějící materiál na vozíčku MilkRunu. 

Při měření aktuálních stavů předvýroby lanek pro linky bylo také zjištěno,  

že se v regálech objevují některé položky ve větším množství než na jiném regálu s rozdílnou 

velikostí svazků. K těmto rozdílným položkám je přiřazen stejný atribut množství. 

Tento problém vzniká z důvodu špatného rozložení regálu pro uchopení lanek a špatným 

počtem kanban karet pohybující se s materiálem. Pro řešení tohoto problému lze vyjít 

z analýzy aktuálního stavu kanban zásoby celkového množství a s ním spojených karet 

kanban karet. Mělo by dojít ke sjednocení velikosti jednotlivých svazků u jednotlivých typů 

a k rozdělení části kanban regálů na dvě části, z nichž by každá část měla rozdílné regálové 

číslo. Na toto regálové místo by se následně ukládaly svazky o stejném množství.  

Druhým problémem, který byl při měření pozorován, bylo špatné zabezpečení 

materiálu. Materiál umístěný na paletě vozíčku MilkRun transportéru není nijak zabezpečen 

proti pohybu a dochází k vypadnutí přepravní bedny a rozsypání materiálu. Tento materiál 

z přepravního vozíčku vypadl i při nízké rychlosti. Pro řešení tohoto problému by se dala 

využít nadstavba otevřeného kontejneru na stávající MilkRun vozíčky. Jelikož by byly boční 

hrany vyvýšeny nad úložnou plochu, došlo by k zafixování přepravních beden při převozu. 

Pokud by docházelo stále k pohybu materiálu a tím vzniku pádu materiálu naloženému 

na MilkRun Transportéru, doporučuji náložnou plochu vybavit protiskluzovou podložkou. 
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5 Ekonomické vyhodnocení  

Celkové náklady spojené s návozem materiálu na výrobní linky pomocí systému 

MilkRun můžeme rozdělit do několika zdrojů. První zdroj nákladu je spojen se samotným 

transportérem MilkRun a to nákup vagonu pro návoz lanek firmy WANZL spol. s r.o. 

za 26 821 Kč a doplněním třídiče na MilkRun za 1 500 Kč. Druhým zdrojem nákladů 

je úprava stávajícího informačního systému a odkladných míst u linky. Tisk nových kanban 

karet je řešen vnitropodnikově a celková vynaložená částka je 800 Kč, předpokládaná celková 

cena nákupu sběrných košů na kanban karty je 3 000 Kč. Úprava stávajících regálů 

pro materiál a vytvoření překladných míst u linek byla předběžně spočítána na 7 000 Kč. 

Posledním významným zdrojem předpokládaných nákladů spojených se změnou návozu 

je přesun části Ford předvýroby blíže k linkám Ford C214 a Ford C1HE. Předpokládaná cena 

přesunu této linky byla vyčíslena na 20 000 Kč. 

Celkové předběžné náklady spojené návozem materiálu na výrobní linky pomocí 

systému MilkRun jsou 59 121 Kč. 

Ekonomický přínos projektu návozu materiálu na výrobní linky pomocí systému 

MilkRun lze vyhodnotit pomocí vyčíslení času uspořeného návozem lanek a zhodnocením 

pracovních úrazů operátorů za poslední roky z důvodu, že v této době nedocházelo 

k optimální výrobě, jelikož došlo ke ztrátě pracovní síly. Z důvodu, že mzdy operátorů 

a s nimi spojené příplatky jsou považovány za tajnou informaci, výchozí hodnotou je zde 

stanovena průměrná hrubá mzda montážních dělníků mechanických zařízení s příplatky,  

která činí 175,20 Kč za hodinu. Celkový čas ušetřené manipulace a tedy potencionální 

navýšení norem je 5 hodin 26 minut. Počet pracovních dní v roce 2013 činí 252 dnů.  

Celková úspora ušetřené manipulace v přepočtu na vyplácené mzdy činí 228 460,80 Kč za rok 

2013. Pro výpočet celkové úspory manipulace se vycházelo z následujícího vzorce: 
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Ačkoli výrobní hala je relativně nová, dochází zde k pohybu podlaží a vzniku děr 

na komunikaci. Tyto nerovnosti jsou sice relativně malé, ale díky nim dochází k zaseknutí 

manipulačního vozíku a vzniku pracovních úrazů operátorů přepadem přes vozík případně 

naražením rukou o regály. Celkový počet pracovních úrazů operátorů spojených s převozem 

materiálu na linky za poslední 3 roky je 7. Každý rok došlo minimálně k dvěma pracovním 

úrazům operátorů. V letošním roce 2013 už byly zaznamenány celkem 3 případy úrazů 

operátorů. Celkový počet dní pracovní neschopnosti od roku 2010 do 2013 byl 70 dní. 

Celková částka ztráty pracovní síly byla vyčíslena na 105 003,00 Kč včetně odškodnění. 

Průměrná roční ztráta pracovní síly způsobena pracovními úrazy návozu materiálu 

je 26 250,75 Kč.  

Celková částka, která by měla být změnou návozu materiálu na výrobní linky pomocí 

systému MilkRun eliminována dosahuje 254 711,55 Kč úspory za rok. Předpokládaná doba 

návratnosti investice jsou 3 měsíce. 

 

Na základě zjištění aktuálního stavu a analýz byl prezentován návrh návozu materiálu 

na výrobní linky pomocí systému MilkRun vedení společnosti a byl vypracován 

implementační plán nasazení řešení návozu materiálu na výrobní linky pomocí systému 

MilkRun. Implementační plán je přiložen v příloze C. 
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Závěr 

Hlavním znakem výrobních procesů štíhlé výroby je především přesné načasování 

dodávky potřebného materiálu a v požadovaném množství pro výrobu. Vše musí proběhnout 

za optimální výše logistických nákladů.  

Cílem diplomové práce bylo nalezení řešení možnosti rozšíření návozu materiálu 

na výrobní linky pomocí systému MilkRun ve společnosti DURA Automotive System, s.r.o. 

Jedná se o návoz různých typů a velikostí lanek, které byly doposud naváženy operátory 

linek.  Protože se pohybuje na výrobní hale přepravní transportér MilkRun,  

počítá se s implementací tohoto systému pro návoz lanek. Změnou návozu by mělo dojít 

ke zvýšení bezpečnosti operátorů linek. Při zpracovávání této práce jsem využil dostupnou 

odbornou literaturu, soustřeďující se na danou problematiku.  Tento cíl byl splněn pomocí 

odbourání úzkých míst a eliminací zdrojů plýtvání, které se při současném názoru projevují. 

Celkový návrh řešení rozšíření návozu materiálu na výrobní linky pomocí systému MilkRun 

byl řešen metodou DMAIC. 

V první fázi řešení návrhu návozu lanek na výrobní linky byl zjišťován sortiment, 

který by měl být navážen. V této fázi byla analyzována typovost produktů a přiřazení 

produktů k jednotlivým výrobním linkám. Byla zjišťována jejich velikosti, množství lanek 

ve svazku a hmotnost celého svazku.  Tento sortiment by doposud navážen operátory linek. 

V druhé fázi byl analyzován stávající návoz materiálu, přepravní trasy a časové 

vytížení zastávek MilkRunu, tedy nakládka a vykládka. Touto analýzou byla zjištěna 

možnost, zdali je možné vůbec implementovat další návoz sortimentu,  

aby nedošlo k porušení časového harmonogramu návozu materiálu, který je 2 hodiny.  

V rámci této analýzy byla zjištěna aktuální svalová zátěž manipulanta MilkRunu,  

aby při zařazení dalšího sortimentu nedošlo k porušení bezpečnostních podmínek stanovené 

zaměstnavateli. Bylo zjištěno, že ačkoli je v současné době MilkRun transportér plně časově 

vytížen, nedochází k optimálnímu zásobování linek, proto byly hledány největší problémy 

a zdroje plýtvání, které se při přepravě materiálu vyskytují. Největšími zdroji plýtvání času 



  

61 

 

využití MilkRun systému, které se po analýze a konzultacích současného stavu objevily  

a také které se dají jednoduše eliminovat, byla jízda pouze s prázdnými přepravními bednami 

a převoz materiálu na krátkou vzdálenost. Příklad plýtvání jízdy pouze s prázdnými 

přepravními bednami je zásadní, jelikož nedochází k plnému využití tras MilkRun 

transportéru, podle principu systému MilkRun. Eliminace tohoto zdroje plýtvání 

lze dosáhnout jednoduše přidáním dalšího přepravního vagonku určeného pro převoz 

prázdných přepravních beden. Převoz materiálu na krátkou vzdálenost lze jednoduše 

eliminovat změnou layoutu haly a přesunout výrobní linku tak, aby došlo k automatickému 

zásobování linek mezi sebou. Tímto řešením dojde také k odbourání závislosti na materiálu, 

který musel být nyní přepravován transportérem MilkRun. 

V třetí fázi byl navrhnut způsob přepravy lanek pro výrobní linky v podobě 

speciálního vozíku určený pouze pro převoz tohoto druhu materiálu. Došlo také 

k optimalizaci tras návozu materiálu pomocí MilkRun. Pro rychlou orientaci v sortimentu 

 byl navrhnut nový způsob rozdělení kanban karet. Pro zajištění přípustné svalové zátěže 

 a časového harmonogramu  MilkRunu bylo vyhodnoceno, že nakládku tohoto sortimentu 

materiálu bude zajišťovat obsluha děličky.   

V poslední fázi řešení návozu materiálu na výrobní linku pomocí systému MilkRun 

bylo provedeno ekonomické vyhodnocení a přínos celkové optimalizace, vyplývající z návrhu 

řešení návozu materiálu.  

Ideálním řešením celého konceptu návozu a výroby, by bylo vhodné využití 

elektronického kanbanu, který by dával informaci předvýrobě přesné a včasné informace 

jak o aktuálních požadavcích výrobních linek, tak o aktuálním stavu zásob.  

V případě zavedení elektronického kanbanu by došlo nejen k optimalizaci výrobních toků,  

ale také k optimalizaci celkového stavu zásob a financí v nich vložených. Vysoká hladina 

zásob totiž pro podniky často představuje vysokou finanční zátěž v podobě kapitálu,  

který se za skladováním tohoto aktuálně nevyužitého materiálu skrývá. Oproti klasickému 

kartovému systému kanbanu řízení výroby, který může selhávat z důvodu velkého počtu 

materiálů a velkých vzdáleností, je při využití elektronického kanbanu výhoda vyrušení těchto 
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problémů. Nedocházelo by tedy ke ztrátě jinak potřebného času pro rozhodování a řízení. 

Pokud by došlo k implementaci tohoto systému do výroby, došlo by například k návozu 

materiálu přímo pro přepravní transportér MilkRun podle přesných požadavků výrobních 

linek a nemusela by vznikat taková zásoba všech variant, které se v DURA Automotive 

System vyrábí. Z analýzy aktuálního stavu totiž vyplynulo, že některé položky 

v supermarketu, nejen že mají velkou pojistnou zásobu, ale také že určité typy variant 

jsou zbytečně vyrobeny pro výrobní linky, ačkoli se v současné době nevyrábí produkt 

využívající tento materiál a tedy výrobní linky ani odběratelé tyto varianty nevyžadují. 

V dnešní době je stále kladen veliký tlak na zvyšování bezpečnostních opatření 

a návrhem návozu materiálu MilkRunem na výrobní linky se část bezpečnostních rizik 

eliminovala. Při vypracování diplomové práce jsem zpozoroval, že na výrobní hale je ještě 

jeden velký problém, díky kterému vznikají pracovní úrazy. Tento problém se týká návozu 

konduitů na výrobní linky. Tyto konduity jsou opět naváženy operátory a i zde vzniká 

zbytečná manipulace operátorů, kteří by měli mít veškerý materiál pro práci připraven,  

aby byly 100% využity stroje a zařízení, na kterých pracují. V současné době se s touto dobou 

potřebnou pro návoz materiálů počítá, ovšem změnou návozu by se dalo nejen vyřešit 

problém neefektivního vytížení zařízení, ale také by se omezila bezpečnostní rizika.  

Řešení tohoto problému si žádá nejen samostatnou analýzu, ale rovněž i nový transportér 

MilkRun s modulárním řešením pro využití a přichycení ke stávajícím vozíkům.  Tím by bylo 

zajištěno nejen zvýšení bezpečnosti pracovníků, ale došlo by k vyššímu využití pracovních 

strojů a výrobě většího počtu produktů. 

Snahou diplomové práce bylo podat takové řešení, které je z hlediska optimalizace 

návozu v současné době s maximálním využitím stávajících prostředků možné realizovat.  

V průběhu zpracování diplomové práce jsem se maximálně snažil využít znalostí získaných 

studiem a aplikovat je do podnikové praxe. Věřím, že návrhy a doporučení najdou 

své uplatnění ve zlepšování současného systému návozu ve firmě.  
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