
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá zvýšením průtoku jednoho ze stěžejních knihařských 

strojů v tiskárně Finidr, s.r.o. pomocí implementace některých z prvků štíhlé výroby. Cílem je 

navrhnout zefektivnění využití tohoto stroje pomocí odstranění činností, které nepřinášejí 

přidanou hodnotu. 

Teoretická část práce na základě poznatků získaných z odborné literatury 

seznamuje obecně s pojmem štíhlá výroba a taktéž s jejími jednotlivými prvky. V praktické části 

je provedena analýza některých prvků štíhlé výroby s aplikací na tiskárnu Finidr. Výsledkem 

jsou konkrétní opatření, která pomůžou v ještě efektivnější využiti stěžejního knihařského 

stroje. 

Klíčová slova 

Štíhlá výroba, plýtvání, KAIZEN, zavěšovací linka. 

 

Abstract 

 This thesis deals with increasing the flow of one of the key binding machines in a 

printing company, Finidr, s.r.o. by implementation of some of the lean production elements. 

The aim of this thesis is to propose solutions to streamline work performance of the machine 

by elimination of the activities that don’t bring any value added. 

The theoretical part, based on the knowledge obtained from literature, generally 

introduces the concept of lean production as well as its particular elements. The analysis of 

some elements with application on the printing company Finidr has been made in the practical 

part of this thesis. The result is specific measures which can help to use the key binding 

machine even more efficiently.  
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Úvod 

 My, jako zákazníci jsme si již zvykli na to, že můžeme získat kvalitní produkty či 

služby. V důsledku ekonomických problémů, které provází v posledních letech celý svět, 

každá firma pociťuje tlak na cenu svých výrobků či služeb. A tak přežít může jedině 

společnost, která skloubí tyto všechny požadavky, tj. bude vyrábět nebo poskytovat služby 

kvalitně, levně a taky bude reagovat pružně na měnící se požadavky klienta. Nejlepším 

řešením těchto požadavků se zdá být implementace ve firmě systému, který je znám pod 

pojmem Toyota Production System (TPS) a jednotlivých prvků štíhlé výroby. 

 Předmětem této diplomové práce je analýza vybraného knihařského stroje společnosti 

Finidr, s.r.o. a pomocí prvků štíhlé výroby najít možná opatření, která povedou k navýšení 

jeho průtoku. Tato firma je významným hráčem na evropském trhu mezi výrobci knižních 

publikací a je si plně vědoma toho, že musí pokračovat v započatých změnách, chce-li si 

udržet nebo dokonce navýšit tržní podíl. 

 Teoretická část této práce líčí vývoj filosofie štíhlé výroby a představuje její 

nejznámější nástroje na základě informací získaných z odborné literatury.  

V úvodu další části je představena společnost Finidr, s.r.o., její historie i její cíle do 

budoucna.  

Praktická část nejdříve popisuje současný stav ve firmě se zaměřením na již 

implementované prvky štíhlé výroby, které ovlivnily vytíženost analyzovaného stroje. Dále 

následuje časová a prostorová analýza pracoviště i obsluhy vybraného knihařského stroje – 

zavěšovací linky KOLBUS BF 527.  

Na závěr jsou navržená opatření, která můžou vést k navýšení průtoku stroje a 

vyčíslení úspor po zavedení těchto změn. 
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1 Teoretická část 

Po dlouhá léta světovou jedničkou v automobilovém světě byla americká firma Ford 

Motor Company a to hlavně díky jejímu zakladateli Henry Fordovi. Tento podnikatel ve své 

fabrice aplikoval několik důležitých vylepšení, která na dlouhá desetiletí ovlivnily nejenom 

jeho konkurenci, ale většinu výrobních i nevýrobních podniků. Henry Ford nevymyslel 

automobil, ale vymyslel mnoho vylepšení, která se v automobilovém průmyslu ujala a vedla 

ke vzniku masové výroby. Mezi nejdůležitější výrobní inovace, které ve své továrně H. Ford 

zavedl, patřila pasová linka, díky které mohl splnit svůj sen a nabídnout automobil každému 

řádovému občanu a nejenom boháčům. Jediným úskalím v této době byla malá flexibilita pro 

různorodost. Implementace maličkostí, kterými by se jednotlivé kusy aut od sebe odlišovaly, 

byla velice komplikovaná a proto všechny automobily Modelu T, který se vyráběl až do roku 

1926, byly stejné barvy i stejné výbavy. Nepřizpůsobivost novým požadavkům zákazníka 

stála H. Forda vedoucí pozici na americkém trhu. [12], [13], [20] 

Po druhé světové válce se dva japonští podnikatelé, Kiichiro Toyoda a Taiichi Ohno, 

zaměřili na Fordův výrobní systém a pomocí různých inovací ho vylepšili. Tak vznikl Toyota 

Production System (TPS). Tento systém reaguje na aktuální situaci, kde na světových trzích 

existuje silná konkurence. Situace se rychle mění a je málo přehledná (to se dnes označuje 

pojmem turbulentní prostředí). Kromě firem, které na trh přicházejí nebo z něj odcházejí, se 

rychle mění i zákazníci a jejich požadavky. Stejně rychle se vyvíjejí nejen výrobky, ale i 

výrobní technika a nové technologie. Stoupají nároky na plnění termínů uzavřených zakázek a 

jejich všestrannou kvalitu. [3], [13] 

Současný produkční proces je dle Jana Heřmana charakterizován následujícími 

atributy: [3] 

• zvyšujícími se náklady na výzkum a vývoj nových výrobků, 

• rostoucím nebezpečím nedodržení termínů a ztráty zákazníků v důsledku vysoké 

turbulence prostředí, 

• zvyšujícím se rizikem chybných rozhodnutí v časovém tlaku na všech stupních 

vývoje a výroby v podniku, 

• nutností rychlé reakce na měnící se situaci na trhu, 

• pružností a rychlostí reakceschopnosti, která je pro přežití firmy nezbytná, 
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• zvyšující se potřebou zabezpečit vysokou jakost vlastních výrobků při nízkých 

nákladech a krátkodobých dodávkách, 

• rostoucím tlakem na výrobu ekologických výrobků a používání čistých technologií. 

Evropa nebo USA objevily pojem TPS až v 80. letech 20. století, kdy se snažili 

vysvětlit, proč jejich výrobci automobilů stále více zaostávají za japonskou konkurencí. Bylo 

zjištěno, že japonské firmy ve srovnání s jejich konkurenty v USA a v západní Evropě 

vyráběly s polovinou zaměstnanců v montáži, desetinou až třetinou zásob, s polovinou kapacit 

ve vývoji, pětinou dodavatelů, polovinou investic do strojního zařízení, polovinou výrobních 

ploch a přitom vykazovaly až třikrát vyšší produktivitu při čtyřikrát kratších dodacích lhůtách. 

V USA nebo západní Evropě byl ještě stále uplatňován princip hromadné výroby se silně 

centralizovaným řízením, zaměřeným na vysokou produktivitu a nízké náklady, kde 

individuální požadavky zákazníka nepatřily mezi nejvyšší priority ve firmě. [4] 

1.1 Štíhlý podnik 

Štíhlost podniku znamená dělat jen takové činnosti, které jsou potřebné. Dělat je 

správně, rychleji než ostatní a utrácet přitom méně peněz. Štíhlost je o zvyšování výkonnosti 

firmy tím, že na dané ploše dokážeme vyprodukovat více než konkurenti, že s daným počtem 

lidí a zařízení vyprodukujeme vyšší přidanou hodnotu než druzí, že v daném čase vyřídíme 

více objednávek. Štíhlost podniku je v tom, že děláme přesně to, co chce náš zákazník, a to s 

minimálním počtem činností, které hodnotu výrobku nebo služby nezvyšují. 

Nejlepších výsledků v podniku se nedocílí zavedením „štíhlosti“ jenom ve výrobě. 

Štíhlá výroba nemůže fungovat bez úzkého propojení s vývojem výrobků a technickou 

přípravou výroby, logistikou a administrativou v podniku. Kromě spokojenosti zákazníka to 

znamená také spokojenost akcionářů, kteří tak dosahují vyšší ziskovosti, i spokojenost 

zaměstnanců, kteří při vynaložení menšího úsilí dosáhnou vyššího výkonu, a tím i vyššího 

výdělku. Štíhlý podnik není jen soubor metod a postupů, které pomáhají z procesů 

odstraňovat plýtvání. Podnik tvoří především lidé, jejich postoje k práci, znalosti a 

v neposlední řadě motivace. [6] 

1.2 Štíhlá výroba a její základní prvky 

U štíhlé výroby (anglicky lean manufacturing) se jedná o přístup k výrobě, kdy se 

výrobce snaží uspokojit v maximální míře zákazníkovy požadavky tím, že bude vyrábět jen 

to, co zákazník požaduje. Snaží se vytvářet produkty v co možná nejkratší době a pokud 
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možno s minimálními náklady, bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Smyslem systému 

práce je poskytovat lidem nástroje a prostor k neustálému zlepšování jejich vlastní práce. Tuto 

koncepci je možné označit spíš jako kulturu než jako soubor nějakých technik, i když je na 

nich více méně postavená. Dosáhne toho minimalizací plýtvání. 

Tato metodika se snaží řídit heslem "náš zákazník náš pán". Její princip spočívá v 

náhledu na rovnici zisku (1), a to následujícím způsobem (2): 

𝑁 + 𝑍 = 𝐶  (1) 

Kde:  N – náklady (Kč) 

  Z – zisk (Kč) 

  C – cena (Kč) 

mění na: 

       𝐶 − 𝑁 = 𝑍  (2) 

Změna rovnice dle filozofie této metodiky by měla způsobit, že zákazník neplatí 

chyby a náklady firmy, jako v první rovnici. 

Je to právě ta filosofie, kterou vyvinula firma Toyota po 2. světové válce jako Toyota 

Production System (TPS). Tento systém částečně závisí na systému lidských zdrojů, který by 

měl motivovat zaměstnance ke kreativitě a věrnosti společnosti a zároveň na vysoce efektivní 

síť dodavatelů a výrobců součástí. [7], [14] 

Zavedení TPS v jakémkoliv podniku je dlouhodobým procesem a výsledky se 

dostavují postupně. Není možné očekávat navýšení zisku přes noc. Tuto skutečnost si 

vyzkoušely i tři největší automobilky v USA (Chrysler, Ford, General Motors), kdy po 20 

letech studia TPS a zavádění jednotlivých prvků ve svých podnicích musely ustoupit 

prvenství právě automobilce Toyota. Japonská jednička v prodeji aut na svém domácím trhu 

v roce 2003 prodala více aut v severní Americe než jeden člen „velké trojky“, Chrysler. 

V tom samém roce model Camry byl nejprodávanějším osobním autem v USA. Díky Toyota 

Production System Toyota měla zavedený nejrychlejší vývojový proces a určitě to nebylo na 

úkor kvality. Při uvádění nového výrobku na trh, japonské firmy si uměly a umí udržet 

prvotní kvalitu, kdežto americkým nebo evropským podnikům trvá až rok vrátit se 

k požadovanému standardu. [8], [15] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System
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Pro dosažení nejlepších výsledků je třeba, aby bylo zavedeno jak nejvíce pomocných 

prvků nejlépe na všech pracovištích podniku. Obrázek 1 zobrazuje nejdůležitější prvky štíhlé 

výroby, které jsou zahrnuty v TPS [6]: 

• management toku hodnot (VSM - Value Stream Mapping); 

• štíhlé pracoviště (označované rovněž jako 5S) a vizualizace; 

• týmová práce; 

• Kanban, plynulé toky (PULL systém); 

• procesy kvality; 

• standardizovaná práce; 

• rychlé změny a redukce dávek (SMED); 

• totálně produktivní údržba (TPM); 

• štíhlý layout a výrobní buňky; 

• Kaizen - zlepšování procesů. 
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Obrázek 1: Hlavní prvky štíhlé výroby; zdroj: interní materiál firmy 
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 Výsledkem zavedení jednotlivých prvků štíhlé výroby je zkrácení cesty od objednávky 

k dodání zákazníkovi. Odstraněním různého druhu plýtvání se může doba této cesty zkrátit až 

o 95 % - jak je znázorněno na obrázku výše. Jednotlivé prvky štíhlé výroby budou popsány 

v dalších kapitolách, některá z nich, ty, které jsou si tematicky blízká, jsou popsány společně. 

V praktické části budou rozebrány některé tyto prvky s jejich implementací v analyzovaném 

podniku. 

Hlavním účelem TPS je vyloučit přetížení/zahlcení výroby (muri) a výpadky (mura), a 

zároveň eliminovat plýtvání (muda). Nejlepších výsledků je dosaženo definováním procesu, 

který je schopný dosahovat požadovaných výsledků hladce, tzn. bez přerušení výrobního 

procesu - vyloučením "mura". Rovněž tak je zásadní zajistit, aby byl proces tak flexibilní, jak 

je třeba, a to bez stresu či "muri", jelikož to opět přináší "muda". Ve výsledku jsou taktická 

zlepšení v oblasti eliminace plýtvání neboli eliminace „muda“ velmi přínosná. Existuje sedm 

druhů „muda“, které jsou v TPS definovány následovně [6], [14]: 

1. Nadprodukce nebo předčasná produkce - nadprodukce oproti okamžitým 

požadavkům zákazníka (ztráty na dílech, produktech, materiálu). Takový stav může 

vzniknout ve chvíli, kdy výrobní proces není tažen, ale naopak tlačen. 

2. Čekání - kdy materiál, informace, lidé či zařízení není připraveno. Procesy na sebe 

bezprostředně nenavazují. 

3. Transport - pohyb produktu, který nepřidává hodnotu. Čím delší transport, tím déle je 

prodlužován čas výroby. 

4. Zbytečný pohyb - pohyb lidí, který nepřidává hodnotu. 

5. Nadbytečné procesy - procesy jsou uspořádány tak, že generují další procesy, které 

ve skutečnosti nepřidávají žádnou hodnotu. 

6. Přezásobení - větší množství materiálu, součástí nebo výrobků k dispozici oproti 

momentálním potřebám zákazníka. Se zbytečnými zásobami jsou spojeny náklady na 

uskladnění, udržovací manipulace, ale i blokované finanční prostředky. 

7. Defekty - práce, která obsahuje chyby, předělávky, omyly nebo nedostatky něčeho 

potřebného. Zmetek znamená zmařený náklad nejenom materiálu, ale i lidské práce či 

dopravu. 

Někdy se uvádějí 2 další druhy plýtvání [23]: 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Muri_(japonsk%C3%BD_v%C3%BDraz)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mura_(japonsk%C3%BD_v%C3%BDraz)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Muda_(japonsk%C3%BD_v%C3%BDraz)&action=edit&redlink=1
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8. Vytváření nechtěného - vytváření produktů, služeb, analýz, návrhů, které nikdo 

nepožadoval. 

9. Nevyužití příležitostí - plýtvání potenciálem lidí, nevyužití tržních příležitostí či 

možnosti zlepšení. 

Všechny prvky štíhlé výroby jsou postaveny na zdravém rozumu a jejich používání 

nevyžaduje speciální vzdělání. Důležité ale je znát vazby mezi nimi, postup jejich 

implementace a vyvarovat se typických chyb, které se při nedostatečných zkušenostech někdy 

vyskytnou. [6] Jednotlivé prvky štíhlé výroby by se měly opírat o základní pilíře štíhlé 

výroby, které jsou zobrazeny na Obrázku 2. TPS znázorňuje celý systém jako dům. Jeho 

základ tvoří stabilita na systému Heijunka a standardizované práce. Vrcholem – střechou 

domu – jsou pak nejvyšší kvalita, nejnižší náklady a nejkratší prostoje. [14] 
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Obrázek 2: Základní pilíře štíhlé výroby; zdroj: [24] 
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První pilíř označen Just-in-Time znamená, že zpracovatelské toky jsou plynulé, 

vyvážené a dle poptávky. Cílem je eliminace předzásobení, ale zároveň dispozice takového 

množství zásob, aby zajistili bezpečnost výrobního toku. Dalším systémem, o který se opírá 

štíhlá výroba je Jidoka. Tento pojem zahrnuje v sobě integraci kvality, produktivity a 

humanity práce. Je to vlastně prevence před tím, aby chybu bylo možno vůbec provést, 

popřípadě, aby se nemohla přeměnit ve vadu, či projít do další operace. Tyto dva principy se 

z výrobních procesů rozšiřují na veškeré procesy v podniku a patří k hlavním prvkům, se 

kterými pracuje dnešní procesní řízení. [5], [14], [24] 

1.2.1 Management toku hodnot 

Chceme-li eliminovat plýtvání, musíme je umět identifikovat a měřit. Základní 

metodou při zeštíhlování podniku je management toku hodnot. Tato metoda je pomocníkem 

pro analýzu, vizualizaci a měření plýtvání v celém hodnotovém toku v podniku. Síla této 

metody je v její jednoduchosti a rychlosti. Tuto techniku, které se taky říká Value Stream 

Mapping (VSM) používají pracovníci, kteří mají odpovědnost  za zlepšování procesů či řízení 

kvality v organizaci. Mapování hodnotových toků pomáhá odhalit možné ztráty, úzká místa, 

slabé stránky a důvody neefektivních toků kdekoliv v organizaci. Je možné ji aplikovat na 

celou organizaci nebo jen na její určitou část, přičemž lze využít mapu procesů. [6], [21] 

Mapování hodnotového toku nás vede, jak nejefektivněji a v jakých oblastech použít 

konkrétní nástroj štíhlé výroby tak, aby štíhlý podnik: 

• byl postaven co nejrychleji, 

• s optimálními náklady, 

• a aby byl dlouhodobě stabilní. 

Mapování toku je základním nástrojem, který nás při budování štíhlého podniku vede, 

dokáže srozumitelně vizualizovat celou problematiku a pod vedením manažera toku zapojit 

širší tým do soustavné racionalizační a zlepšovací činnosti. VSM je v podstatě jednoduchou 

činností, v rámci které sledujeme cestu výrobku v procesu výroby od objednání zákazníkem, 

přes výrobu až po dodání vstupů našimi dodavateli vstupních surovin a komponent. Přitom 

mapujeme jak materiálové, tak i informační toky – i když přidávají nebo nepřidávají hodnotu. 

Cílem je postupně [11], [22]: 

• provést zmapování současného stavu, 

• odhalit a definovat možnosti konkrétních úspor a zrychlení průtoku a vyhodnotit 

jejich přínos, 

https://managementmania.com/cs/odpovednost
https://managementmania.com/cs/proces
https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality
https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/uzke-hrdlo
https://managementmania.com/cs/mapa-procesu
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• mapování budoucího toku, 

• definovat možná racionalizační opatření a provést jejich realizaci (racionalizační 

týmy), 

• opět provést mapování stávajícího stavu. 

Management toku hodnot tedy není jednorázovou, ale naopak soustavnou kontinuální 

činností.  

1.2.2 Štíhlé pracoviště, vizualizace 

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

závisí pohyby, které na něm musejí pracovníci denně vykonávat. Od pohybů na pracovišti se 

pak odvíjí spotřeba času, výkonové normy, výrobní kapacity a další parametry výroby. V 

praxi je často zjednodušeně interpretováno jako 5S, od počátečních 5 japonských slov, které 

zahrnují pět následujících kroků: [2], [6] 

1. S - Seiri - vytřídit (odstranění nepotřebných věcí, definování potřebných pomůcek a 

zařízení na pracovišti), 

2. S - Seiton - uspořádat (stanovení místa pro uložení potřebných položek a jeho 

vyznačení - snadná orientace, umístění vždy na stejné místo), 

3. S - Seiso - vyčistit (udržování čistoty a pořádku na pracovišti), 

4. S - Seiketsu - standardizovat, 

5. S - Schitsuke - udržet (dodržování disciplíny, pořádku a rozvoj myšlení a kultury 5S). 

Na „neštíhlém“ pracovišti vykonává pracovník mnoho zbytečných pohybů a činností, 

které snižují jeho produktivitu (chůze, hledání nástrojů, manipulace). Štíhlé pracoviště je 

navrženo tak, aby se propojilo 5S s ergonomií, ale i s analýzou a měřením práce tak, aby 

pracovník při minimální námaze podal na pracovišti maximální výkon. Maximalizací 5S se 

dovrší rovněž zvýšení kvality a čistoty pracoviště. [2], [6] 

Hlavní cíle štíhlého pracoviště jsou: 

• zvýšení výkonnosti, 

• snížení úrazovosti a zatížení organismu, 

• zvýšení autonomnosti a možnosti víceobsluhy, 

• zlepšení kvality a stability procesu. 
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Při analýze operace na pracovišti obvykle prozkoumáváme následujících 9 oblastí: 

• účel operace (nejdůležitější oblast, snaha o eliminaci nebo kombinaci operací), 

• konstrukce výrobku – musí zohledňovat vyrobitelnost a smontovatelnost. Výrazných 

úspor se dá dosáhnout snížením počtu komponentů a jejich unifikací, 

• tolerance a specifikace, požadavky na provedení – nároky na výrobu rostou 

exponenciálně s nároky na přesnost, 

• používaný materiál – hledáme levnější, zpracovatelnější, standardizovaný od 

nejlepšího dodavatele, 

• výrobní proces, technologie – snažíme se snížit počet operací a přepravní vzdálenosti 

novým uspořádáním nebo kombinováním operací. Zvažujeme možnosti mechanizace 

a automatizace s cílem redukce mzdových nákladů, zvyšování plynulosti výroby, 

kvality snížení ploch, redukce cyklového času a použití efektivnějších zařízení a 

strojů, 

• nastavení a používané nářadí – investice do nastavování by měly být zvážené ve 

vztahu k výrobním množstvím, opakovatelnosti výroby, pracovníkům. Kromě 

nastavování bychom měli posoudit i možnosti snížení času na výměnu obrobku, 

• manipulace s materiálem – snaha o snížení času manipulace s materiálem při 

opakovatelných manipulacích například použitím mechanických zařízení, 

• layout pracoviště – redukce vzdáleností a zbytečných pohybů má vliv na přímost 

materiálového toku, snižování nákladů a produktivitu pracoviště, 

• návrh práce – vykonávání práce člověkem je třeba přehodnotit z pohledu 

antropometrických, biomechanických a fyziologických aspektů. [6] 
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Tabulka 1: Systematické kladení otázek při analýze práce na pracovišti; zdroj: [6] 

oblast otázka řešení příklad 

účel co? eliminace eliminace pracoviště 

cíl proč? zjednodušení, eliminace 
eliminace nebo zjednodušení 

operací, zrušení kontroly 

místo, 

pozice 
kde? integrace spojení více operací do jedné 

operátor kdo? změna obsluhy 
autonomizace, automatizace, 

víceobsluha 

čas 
kdy? 

kolik? 

změna sekvence nebo 

normy času 

změna normy nebo pořadí operací 

- zkrácení celého procesu 

metoda jak? 

změna technologie nebo 

konstrukce, 

zjednodušení práce 

změna postupu nebo procesu - 

redukce pracnosti 

 

 

V tabulce výše jsou zobrazeny jak otázky, tak možná řešení při analýze stávajícího 

pracoviště. 

Jedním z prvků štíhlého pracoviště je rovněž vizualizace. Tento důležitý prvek všech 

podnikových procesů říká, jakou rychlostí probíhá daný proces, co je standardní průběh 

procesu a co abnormalita, jaká je kvalita, produktivita a efektivnost procesu na pracovišti. [6] 

Hlavními prvky vizualizace na pracovišti dle Košturiaka a Frolíka jsou: 

• Tabule výrobního týmu 

• Kanban karty a signály 

• Červené kartičky 

• Čáry limitů 

• Označení ploch na podlaze 

• Vizuální postup práce 

• Označení neshodných výrobků 

• Tabule chyb, plánovací a taktovací tabule 

• Andon světla 

• Checklisty 

• Fotografie 

• Mapy (procesu, layoutu) aj. 
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1.2.3 Týmová práce 

Týmová práce je způsob organizace práce založený na společném zapojení, vzájemné 

spolupráci a zodpovědnosti všech členů týmu při plnění stanovených úkolů a dosažení 

vytyčených cílů. Týmová práce je základem pro správné fungování většiny prvků štíhlého 

podniku. Je to dáno především tím, že většina plýtvání v podniku má svou příčinu ve špatné 

komunikaci a spolupráci mezi lidmi. Je velmi důležité, jak se v podniku podaří rozběhnout 

především práci projektových a procesních týmů. [6], [18] 

„Tým“ můžeme označit jako jasně definovaný celek spolupracujících lidí, ve kterém 

jednotlivci mají společný cíl a sdílejí společnou zodpovědnost za jeho dosažení. Pracovní 

činnosti a dovednosti každého člena na sebe účelně a plynule navazují. Mezi jednotlivci jsou 

intenzivní vzájemné vztahy, soudržnost, spolupráce a týmový duch. Tým má definovanou 

velikost, jasná pravidla, role a zabezpečuje ucelený proces práce. Optimální počet členů v 

týmu je 7 - 12, max. 15 členů. Využívá zkušenosti jednotlivých členů týmu, zapojuje je do 

spolurozhodování a přebírá zodpovědnost za plnění dohodnutých úkolů – graficky nám to 

znázorňuje následující obrázek. [18] 

 
Obrázek 3: Konvenční versus týmový způsob práce; zdroj: [18] 
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Přínosy týmové práce můžou být následující [18]: 

 vede k lepším výsledkům, protože umožňuje zapojit do řešení úkolu více odborníků 

různých profesí (synergie),  

 snižuje se riziko špatných rozhodnutí,  

 přispívá k časovým úsporám,  

 posilňuje mezilidské vztahy,  

 zvyšuje motivaci a umožňuje osobní růst,  

 zlepšuje připravenost na přijímání jiných názorů,  

 umožňuje vést věcné diskuze,  

 problémy jsou posuzovány z více hledisek - jsou lépe vyhodnocené, promyšlené a 

závaznější,  

 existují jasná interní pravidla fungování, která jsou stanovena týmem,  

 existuje fungující proces zlepšování – optimalizace procesů,  

 větší pružnost výroby – rozhodování tam, kde problémy vznikají,  

 rotace práce - zmírnění pracovního zatížení a monotónnosti práce (snížení počtu 

pracovních úrazů, PN),  

 lepší komunikace a informovanost,  

 uspokojení lidských potřeb z hlediska sociálního kontaktu (blízkost, jistota, uznání a 

ocenění),  

 vyšší produktivita – zlepšování zdola.  

1.2.4 Štíhlý layout a výrobní buňky 

Při aplikaci štíhlé výroby je potřebné vytvořit i vhodné prostorové a organizační 

podmínky. Změnit layout a vytvořit výrobní buňky. Takové uspořádání výrazně zjednodušuje 

a zkracuje materiálové toky, ale zároveň vytváří základní podmínky pro efektivní týmovou 

práci: [6] 

- vlastní teritorium týmu a zodpovědnost za daný proces, 

- víceobsluha a střídání práce, 

- rozšiřování a obohacování práce, 

- „tok jednoho kusu“ (one piece flow) místo výroby v dávce, 

- nízkonákladová automatizace (low cost automation). 

http://ipa.netbase.sk/sk/ipa-slovnik/slovnik_view.aspx?id_s=167
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Nesprávně navržený layout je v mnoha podnicích hlavní příčinou plýtvání. Štíhlý 

layout zároveň přináší úsporu ploch, přičemž na uvolněných plochách je možné umístit další 

výrobní programy. Eliminace skladovacích ploch znamená snížení zásob, ale i lepší přehled o 

pohybu materiálu a zjednodušení řízení. 

Štíhlý layout má tyto hlavní parametry: [6] 

• přímý materiálový tok směrem k montážní lince a expedici, 

• minimalizace přepravních vzdáleností mezi operacemi, 

• minimální plochy na zásobníky a mezisklady, 

• dodavatelé co nejblíže k zákazníkům (přes uličku),  

• přímočaré a krátké trasy, 

• minimální průběžné časy, 

• sklady v místě spotřeby, vizuální kontrola počtu dílů v přepravce nebo na skladovací 

ploše, 

• odstranění dvojnásobné manipulace, 

• FIFO a tahový systém, kanban, DBR, 

• buňkové uspořádání, segmentace a spine layout, 

• flexibilita s ohledem na variabilitu produktů, výrobní množství a změny výrobního 

layoutu (mobilní zařízení – kolečka, vzduchové polštáře), 

• nízké náklady na instalaci. 

Podle uspořádání rozlišujeme technologický či produktový layout. Při technologickém 

jsou jednotlivé strojní skupiny rozloženy podle své technologické podobnosti (soustruhy, 

brusky, frézky apod.). Produktový layout respektuje technologický postup daného produktu. 

Vzhledem k tomu, že firmy dnes vyrábějí široký sortiment výrobků a není možné pro každý 

výrobek vytvořit samostatnou linku, je dobrým řešením projektovat výrobní buňky, ve 

kterých se vyrábí skupina produktů, které mají společné charakteristiky (např. výrobní postup, 

zákazníky, velikost, tvar). 

Kromě zjednodušení materiálového toku přinášejí výrobní buňky jednu hlavní výhodu 

– tím, že jsou stroje umístěny v buňce blízko sebe, je možné upustit od výroby ve velkých 

dávkách. Radikálně se tím snižuje podíl časů, které nepřidávají hodnotu v průběžné době 

výroby. [6] 
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Důležitou vlastností buněk je jejich flexibilita. Tím, že jsou zařízení v buňce vybavena 

prvky autonomnosti (např. automatické vyhazování součástky, signalizace abnormalit) a jsou 

mezi nimi minimální vzdálenosti, může se operátor pohybovat v buňce a obsluhovat více 

strojů. Principy výrobních buněk se využívají tam, kde je potřeba rychle a pružně reagovat na 

měnící se požadavky zákazníků. Buňky dokážou vyrábět variabilní sortiment s měnící se 

velikostí dávky, která odpovídá objednávce při velmi krátkých průběžných časech. Kapacita 

buňky se dá měnit v širokém rozsahu změnou počtu operátorů. Projektování výrobních buněk 

je poměrně náročný proces, který vyžaduje mnoho času a někdy i investice (přesuny strojů, 

změny layoutu). Smysl má tento projekt tehdy, jestliže se jedná o dlouhodobý obchodní vztah 

se zákazníky, kteří vyžadují vysokou flexibilitu a nízké náklady. Výrobní buňky jsou cestou k 

radikálnímu zvýšení pružnosti a produktivity současně. Vytváření výrobních buněk je 

obvykle propojené s projekty 5S, vizualizací a budováním týmové práce v podniku. Realizace 

výrobních buněk vyžaduje i rozsáhlé změny v podnikové logistice a v systému plánování a 

řízení výroby. Layouty jednotlivých buněk se postupně propojují bez zbytečných meziskladů 

do jedné velké buňky. [6] 

Důležitým prvkem výrobní buňky je samotné výrobní zařízení. Hlavní charakteristiky 

„štíhlého“ stroje jsou [6]: 

• zařízení je autonomní – zabudované principy jidoka, 

• neprodukuje chyby – zabudované principy poka yoke, 

• je časově vybalancované v taktu – minimalizace ztrátových časů, 

• vyhovuje návaznosti procesů – využívá vyhazovače, skluzy, 

• snadno přestavitelné – na jiný produkt, mobilní v uspořádání, 

• nízké nároky na prostor – šířka součástky + 500 mm = krátké dráhy, 

• snadno udržovatelné, 

• ergonomické – nezatěžuje negativně člověka, 

• jednoduché, modulární – nemá navíc žádné zbytečné funkce, 

• náklady na zařízení jsou nízké. 

Cílem zavedení buněk je dosažení plynulého toku materiálu, řízeného požadavkem 

zákazníka. Vytváření buněk patří do oblasti synchronizace toku. Vytvořením produktové 

organizace (místo funkční) je možné podstatně zvýšit flexibilitu, redukovat manipulaci a 

zjednodušit způsob dílenského řízení výroby. [18] 

http://www.ipaslovakia.sk/slovnik_view.aspx?id_s=155
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1.2.5 Kaizen 

Jednou z nejdůležitějších metod štíhlé výroby je metoda zvaná Kaizen. Tímto 

slovíčkem se v Japonsku popisuje proces zlepšování. Zpopularizoval ho profesor Masaaki 

Imai. Kaizen jako výraz je složený ze dvou slov KAI – změna a ZEN – dobrý, lepší, což v 

souhrnu znamená změna k lepšímu. Kaizen je systém kontinuálního zlepšování v osobním, 

sociálním, ale i pracovním životě, zahrnující stejně tak dělníky jako i manažery. Není řečeno, 

že tyto změny k lepšímu musí být velké. Tato metoda je právě o malých vylepšeních, které ale 

nikdy nekončí a díky nim se může společnost posunout na vyšší úroveň. [1], [18] 

Základním sdělením této metody je, že ani jediný den by neměl proběhnout bez toho, 

aby kdekoli ve společnosti nedošlo alespoň k nějakému zdokonalení. Kaizen představuje 

humanistický přístup, jelikož se očekává, že se zapojí všichni v podniku. Je založen na 

přesvědčení, že každý člověk může přispět k vylepšení pracovního prostředí, kde stráví třetinu 

svého života. [9] 

Systém zlepšování je postavený na iniciativě zdola, ale nejdřív musí mít podporu a 

podmínky vytvořené shora. Mnoho času a trpělivosti je třeba investovat do lidí – musejí se 

naučit především identifikovat plýtvání a to, že poukázat na problém je první krok k jeho 

řešení. Důležité je také naučit se komunikovat při řešení problémů, nebrat poukázání na 

problém jako osobní kritiku, ale jako příležitost, neodbíhat od tématu, přijímat a respektovat 

názory jiných, osvojit si základní nástroje pro řešení problémů ve skupině apod. [6] 

1.2.6 Kanban 

Další z metod zavedených firmou Toyota je systém Kanban, který vyzvedává účinné 

utváření toku ve výrobě. Kanban je japonský termín pro kartu nebo štítek. 

K nejpodstatnějším prvkům systému patří [13]: 

- samořídicí regulační okruh mezi vyrábějícím a odebírajícím místem, 

- princip „vzít si“ (pull) pro následující spotřebitelský stupeň namísto všeobecného 

principu „přines“ (push), 

- flexibilní nasazení lidí i výrobních prostředků, 

- přenesení krátkodobých řídících funkcí na provádějící pracovníky, 

- použití karty KANBAN jako nosiče informací. 

Cílem této metody není v první řadě vysoké využití kapacit, ale schopnost dodávat 

pohotově na pracoviště za účelem co největšího snížení vázanosti obratového kapitálu. Použití 
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se předpokládá zejména v podmínkách velkosériové až hromadné výroby organizované jako 

proudová výroba, neboť zde existuje nízký stupeň variant vztahů mezi pracovišti. [13] 

Karta, která doprovází stejné materiály po celou dobu pohybu výrobní linkou, 

obsahuje tyto údaje [10]: 

• co se má vyrobit, 

• jak se to má vyrobit, 

• kdy se to má vyrobit, 

• kolik se toho má vyrobit, 

• jak se to má přepravovat, 

• kde se to má skladovat. 

Existují dva základní druhy kanbanových karet: výrobní a přepravní. Výrobní kanban 

udává množství a druh položek, které se musí vyrobit při konkrétní operaci. Jakmile 

zaměstnanci obdrží výrobní kanban, může začít jejich operace výroby položky. V případě 

výroby na zakázku se budou spouštěcí a přepravní postupy provádět ve správném pořadí a 

konstantním způsobem. Kanban umožňuje udržovat konstantní stavy zásob. [10] 

Objednávané množství bývá velmi malé, například asi 1/10 denní potřeby. O dodávku 

takto vždy žádá následující pracoviště. Předcházející pracoviště objednávku musí splnit 

přesně co do množství i času. Při střetu více objednávek se uplatňuje pravidlo „první přišel, 

první odchází“ (FIFO). Přepravní kontejnery musí po vyřízení objednávky obsahovat 

předepsané množství dobrých součástí. Vadné součásti musí být okamžitě vyřazeny, popř. 

opraveny. Regulaci zásob rozpracovaných výrobků je možno uskutečňovat změnou počtů 

kanbanů v oběhu. [4] 

1.2.7 Procesy kvality a standardizovaná práce 

Kvalita je v posledních letech široce diskutované téma ve většině podniků, hlavně ve 

vztahu k certifikaci a auditu zákazníků. Počet stran ve směrnicích kvality je přitom často 

úměrný rozsahu neřešených problémů kvality. Směrnice se používají někdy jako alibi při 

odhalení problémů a jejich hlavním účelem bývá získání auditu. Procesy kvality ve filozofii 

štíhlého podniku se místo produkování hromady papíru soustředí na rychlé odhalení příčin 

nekvality a jejich okamžité a definitivní odstraněné. V mnoha podnicích obrovské množství 

času je věnováno sestavováním různých statistik, rozborů a hlášení o stavu kvality. Tyto 

činnosti ve výsledku nepřinesou vždy nějakou přidanou hodnotu a tak samotné jsou 
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plýtváním. Vyžaduje je auditor nebo vedení společnosti a většinou končí v zásuvkách stolů a 

v archivech, místo aby byly odhalovány a odstraňovány skutečné příčiny nekvality. 

Čím později se odhalí nekvalita, tím více peněz a času to podnik stojí. Nekvalita 

objevená až při výstupní kontrole často znamená nesplnění termínu zákazníkovi. A proto je 

důležité si uvědomit, že zastavení výrobní linky není pro firmu pohromou. Japonské firmy 

tvrdí, že stačí, když linky pracují jen na 90 % - zbylý čas je třeba věnovat řešení kvality a 

zlepšování procesů. [6] 

Japonský systém má následující doporučení: 

• jdi na pracoviště a podívej se (go and see), 

• analyzuj situaci, 

• usiluj o tok jednoho kusu (one piece flow), aby byl problém okamžitě viditelný, 

• ptej se 5krát proč. 

Standardizovaná práce je optimální kombinaci lidské práce, práce strojů a materiálu. 

Základními třemi prvky standardizované práce jsou doba taktu, posloupnost pracovních 

úkonů a standardní pracovní proces. [19] 

Ve štíhlém podniku všechny pracovní operace na pracovišti musí být standardizované 

s ohledem nejenom na kvalitu, ale i na bezpečnost, na co nejlepší pořadí jejich vykonávání a 

efektivní využití pracovníků, materiálu, strojů, nářadí. Standardy v podniku pomáhají udržet 

podmínky z pohledu kvality, nákladů, produktivity, termínů, bezpečnosti a etiky. [6] 

1.2.8 Totálně produktivní údržba, rychlé změny, redukce dávek 

TPM (Total Productive Maintenance) – vhodným překladem tohoto pojmu je „totálně 

produktivní péče o zařízení“, který vystihuje to, že v TPM je základem dobrá spolupráce 

výrobních pracovníků a pracovní údržby. V této filosofii jde o překonání tradičního dělení lidí 

na „pracovníky, kteří pracují na daném stroji“ a „pracovníky, kteří ho opravují“. Pracovník, 

který obsluhuje daný stroj, má největší šanci zachytit abnormality v jeho práci a případné 

zdroje budoucích poruch zařízení nejdřív. [6] 

Totálně produktivní péče o zařízení je soubor aktivit s cílem [18]: 

 eliminace poruch, abnormalit a všech dalších ztrát na stroji,  

 postupného zvyšování efektivnosti zařízení,  

 vytvoření vyhovujících pracovních podmínek,  
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 dlouhodobého růstu kvalifikace pracovníků údržby a operátorů, aby se mohli dobře 

starat o stroje a zařízení,  

 zapojení všech pracovníků firmy do zlepšování procesů, 

 zvyšování výkonnosti firmy.  

Mezi nástroji analýzy TPM rozeznáváme: 

 analýza CEZ (celková efektivnost zařízení) a určení úzkých míst, 

 strom poruch, 

 3 x O analýza - grafická odpověď na otázku, 

 FM analýza, 

 analýza spolehlivosti - snaží se uhlídat degradační poruchy (vlivem postupného 

opotřebení). 

Rychlé změny jsou systematickým procesem minimalizace časů přestavby pracoviště 

mezi výrobou dvou po sobě následujících různých typů výrobků. Nejznámější metodou pro 

rychlé změny je SMED (Single Minute Exchange of Die). [6] 

Tato metoda patří do oblasti synchronizace toků a štíhlého zařízení a obvykle se 

používá na pracovištích, které jsou úzkými místy, kde se přetypování provádí často a časy na 

přetypování představují významné ztráty z kapacity stroje nebo linky. 

Celý postup metody vychází z důkladné analýzy přetypování, která se provádí 

většinou pozorováním přímo na pracovišti. Radikální zkracování časů na přetypování z 

několika hodin na několik minut se dosahuje postupným eliminováním plýtvání z procesu 

přetypování, změnou organizace přetypování, standardizací postupu přetypování, tréninkem 

týmu, speciálními pomůckami i technickými úpravami stroje. 

Při redukci velikosti časů na přetypování je možné použít následující kroky [18]:  

1. krok – oddělit práci, která musí být provedena nevyhnutně během vypnutého zařízení 

(takzvané interní přetypování) od práce, kterou je možné vykonat během provozu 

zařízení (takzvané externí přetypování). 

2. krok – redukce interního času na přetypování tak, že stále více práce se bude provádět 

externě (předem provedené ustavení, zjednodušení upevňování, přípravky pro dávku, 

pomocný pracovník, příprava pracoviště apod.).  

http://www.ipaslovakia.sk/slovnik_view.aspx?id_s=155
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3. krok – redukce externího času přetypování. Klíčem k řešení tohoto problému je hlavně 

organizace pracoviště a ostatních činností v dílně. Eliminuje se proces ustavení, který 

zabírá značný čas při všech typech přetypování. 

4. krok – skládá se z redukce celkového času pro interní i externí přetypování. 

Odstraňuje se přetypování – prostřednictvím standardizace dílů tak, aby nebylo 

potřebné.  
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2 Charakteristika podniku 

Společnost Finidr s.r.o. si je vědoma měnící se situace na trhu, kdy z jedné strany 

zákazník přichází často s podivnými požadavky, ale na druhé straně vyvíjí tlak na snížení 

ceny. Aby společnost mohla uspokojit oba tyto požadavky, musí se sama změnit. A proto 

vedení firmy již před šesti lety, i když v této době byla firma již jednoznačně jedničkou na 

českém trhu, začalo uvažovat o způsobech, jak těchto změn docílit. Vybralo si cestu štíhlé 

výroby, a i když tato změna začala již v roce 2007, ještě není u konce. Jednotlivé prvky štíhlé 

výroby jsou zaváděny ve společnosti postupně a je tady snaha o jejich neustále zdokonalení. 

Velká pozornost je věnována především 8 knihařským strojům, které jsou považovány za ty 

nejdůležitější ve výrobě. 

Na základě podnětu vedení společnosti Finidr s.r.o., pro analýzu v této diplomové 

práci byl vybrán knihařský závěsový stroj KOLBUS BF 527, který je ve firmě již od roku 

2006. Jelikož 90 % vycházejících publikací z této společnosti musí projít právě přes tento 

stroj, závěs KOLBUS určitě mezi stěžejní stroje této tiskárny patří.  

2.1 Profil společnosti FINIDR 

V roce 2014 uběhne již 20 let, kdy byla založena společnost Finidr, s.r.o. Za tu dobu 

se z ní stala největší a nejmodernější knižní tiskárna v České republice. Současně firma 

zaměstnává přes 370 zaměstnanců a její základní kapitál je přes 32 mil. Kč.  

Společnost spolupracuje s nespočtem nakladatelství z ČR, Polska, Slovenska, 

Německa, Rakouska, Švýcarska, Beneluxu, Velké Británie, Francie i Irska. Firma pravidelně 

získává nejvyšší ocenění ve svém oboru – na podzim roku 2012 společnost Finidr byla 

vyhlášena společností Real Concepts Group „Nejlepším dodavatelem roku 2012“, kde se 

vyhodnocovala nejenom kvalita výrobků, ale i zákaznický servis, rychlost nabídek apod. 

Každým rokem se zástupci společnosti účastní všech větších světových knižních veletrhů, kde 

získávají nové zákazníky i nové zkušenosti. Produkty této společnosti často bývají vysoce 

ohodnocené v různých soutěžích, např. jako „Nejkrásnější knihy Slovenska 2011“ ve své 

kategorii byla oceněná „Expedície 1973-1982“ Júliuse Satinského i kniha Petra Kaplického 

„Sedem dní v pivnici“. Další dvě knihy vyrobené v tiskárně Finidr získaly cenu Magnesia 

Litera 2012, knižní cenu ČESKÝ BESTSELLER získala i knížka Zdeňka Svěráka, a mnoho 

dalších… 
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Společnost věnuje velkou pozornost i regionu, ve kterém působí a snaží se pomoct 

lidem ve svém okolí. V rámci svých mimoobchodních aktivit podporuje například pěvecký 

soubor Zpívata, kterého členy jsou mladí nadání studenti. Firma rovněž spolupracuje na 

projektu „Celé Česko čte dětem“, a mnoho dalších… 

2.2 Historie firmy FINIDR 

Tiskárna Finidr byla založena v roce 1994 a v červnu téhož roku začala tisknout 

a dodávat zákazníkům první publikace. Od začátku činnosti značnou část produkce 

exportovala do Polska a Německa. Po prvním roce fungování pracovalo ve Finidru 

22 pracovníků. 

V roce 1995 se tiskárna postupně začala rozšiřovat. Ploché ofsetové tiskové stroje 

doplnil starší ofsetový rotační tiskový stroj, který výrazně posílil kapacitu tiskárny v 

nenáročném černobílém tisku. V stejném roce firma pořídila také nový tiskový pětibarevný 

stroj, který umožnil zdvojnásobit kapacitu barevného tisku.  

Veškeré výrobní zařízení instalované v Českém Těšíně se využívalo nejméně na dvě 

směny, tiskové stroje pak většinou na třísměnný provoz. S dalším nárůstem výroby musel na 

zakázkách Finidr spolupracovat s dalšími partnery z celé Moravy. Kvůli vysokým nákladům 

na kooperaci a velké nespolehlivosti subdodavatelských firem si Finidr v únoru 1996 

pronajal knihvazárnu v Ostravě, kterou později odkoupil.  

Na konci roku 1997 se privatizoval areál VOP v Českém Těšíně, jehož část pak 

tiskárna Finidr odkoupila od nových majitelů a v roce 1998 po provedených stavebních 

úpravách se obě části tiskárny přestěhovaly z pronajatých prostorů do nově upravených hal. 

Celkové prostory tiskárny představovaly v té době více jak 7000 m².  

Rok 1999 proběhl ve znamení stabilizace společnosti. 

V následujícím roce 2000 posunula významná investice tiskárnu mezi největší 

společnosti v tomto oboru. Pořízený archový tiskový stroj Heidelberg Speedmaster CD102 

patří mezi nejmodernější tiskové stroje na světě.  

Investice do modernizace knihárny v roce 2001 umožnilo používat nejnovější 

technologie a způsoby lepení. Rovněž byl zaveden, společně s firmou ITeuro, celopodnikový 

informační systém INFOR ERP SyteLine s podporou pokročilého kapacitního plánování 

zakázek APS. [17] 

http://www.iteuro.cz/
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V roce 2002 koupil Finidr od správce konkursní podstaty aktiva tiskáren Vimperk a.s. 

Po ročním provozu v tomto závodu vedení společnosti vyhodnotilo ekonomické ukazatele a 

rozhodlo se centralizovat provoz závodů Vimperk a Český Těšín. V rekordně krátkém čase 

byla postavena nová výrobní hala, jež navázala na stávající halu tiskárny v Českém Těšíně, a 

na konci roku 2003 bylo zahájeno stěhování výrobního parku.  

Začátek roku 2004 byl ve znamení rozjezdu výroby na zařízeních, přesunutých ze 

závodu Vimperk. V průběhu roku 2004 začala společnost Finidr pracovat na vlastním 

systému kvality ve spolupráci s externí firmou a zavádět nové principy, které vedly k dalšímu 

zvyšování kvality a produktivity. 

Rok 2005 byl rokem konsolidace a příprav na další rozvoj společnosti. Management 

společnosti vytvořil v průběhu roku dlouhodobou strategii, kterou tiskárna začala naplňovat 

od roku 2006. 

V roce 2006 zahájil Finidr výstavbu další moderní haly o rozloze 4000 m², která svou 

plochou umožnila postupně až zdvojnásobit kapacitu výroby. Na Obrázku 4 vidíme finální 

náhled budovy společnosti v Českém Těšíně. 

V témže roce společnosti doplnila technologii o nový osmibarevný tiskový stroj a 

novou knihařskou linku pro zavěšování pevné vazby V8 od firmy Kolbus, díky kterým může 

kvalitou konkurovat nejmodernějším tiskárnám v celé Evropě. [17] 

 

 

Obrázek 4: Budova společnosti Finidr, s.r.o. v Českém Těšíně; zdroj: interní materiál firmy 
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Investice do strojního vybavení pokračovaly i v roce 2007. Příkladem je nákup nové 

klížící linky Kolbus, která zvládne za hodinu zpracovat až 12 000 kusů brožur či 8000 

knižních bloků. Nový automat na výrobu knižních desek Kolbus DA 270 umožnil rozšířit 

sortiment o desky z tenké lepenky a kulaté rohy. V roce 2007 se firma Finidr přehoupla přes 

hranici sto miliontého výtisku knihy za dobu její existence. 

V roce 2008 Finidr pokračoval v modernizaci strojního vybavení tiskárny. Pořídil 

tiskový systém VariQuik - speciální rotačku, která je koncipována pro knižní výrobu. 

VariQuick umožňuje tisk různých formátů s mnohem menším odpadem papíru a on-line 

skládání tiskových archů až po 40 stránkách. V rámci Color managementu byl pořízen 

Upgrade Software pro ploché tiskové stroje umožňující snadnější a přesnější vyhodnocení 

tisku vůči normě 12647-2. [17] 

Rok 2009 proběhl i ve Finidru ve znamení snahy úspěšně překlenout období 

celosvětové krize úsilím o kvalitnější, rychlejší a levnější produkci. V rámci rozšíření 

portfolia činností, které může Finidr nabídnout svým zákazníkům, byl pořízen termofoliový 

razící stroj SBG, který dokáže razit jak horkou fólii, sleporažbu či reliéfní tisk. V rámci úspor 

byla provedena rekonstrukce stávající kotelny.  

S úmyslem vyloučit omezení výrobních kapacit způsobená případnými výpadky 

stávajících CTP automatů firma v roce 2010 rozšířila svůj strojový park koupí nového CTP 

automatu Heidelberg Suprasetter 2. generace. Dalším podstatným krokem, tentokráte 

vedoucím ke zvýšení jak kvality výroby, tak i pracovního prostředí, bylo pořízení nového 

zvlhčovacího zařízení - moderního systému vysokotlakého rozstřikování vody polské firmy 

WILPO s. c. Toto zařízení má pozitivní vliv na stabilitu vlhkosti papíru i okolního prostředí 

působícího na kvalitu tisku i knihařského zpracování a také zlepšuje díky omezení prašnosti 

kvalitu ovzduší ve výrobní hale. V roce 2010 firma také získala dotaci z ESF a státního 

rozpočtu ČR na zvyšování kvalifikační úrovně a kompetencí svých zaměstnanců v rámci 

projektu „Vzdělávání v tiskárně FINIDR“. 

V roce 2011 společnost Finidr investovala opět do strojového parku, který tentokrát 

byl rozšířen o skládací stroj, agregát pro šití tavnou nití a nový laminátor, díky němuž již má i 

poslední důležitou technologii v tiskárně zdvojenou. Pokračování projektu vzdělávání napříč 

celou tiskárnou. 

Rok 2012 byl jednoznačně rokem investic a úspěchu. Byla uskutečněna úspěšná 

realizace rozsáhlé investice do nejmodernějších tiskařských a knihařských strojů. Proběhla 
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instalace tiskového stroje, zavěšovací linky, deskovačky, ražby knižních, baličky, řezačky 

lepenky a bigovacího stroje. V tomto roce brány tiskárny opustila již 200 000 000 kniha. 

Investice do svých zaměstnanců proběhla přes budování vlastního interního 

vzdělávacího centra FINIDR Akademie.  

V témže roce byl vepsán do historie firmy další milník: bylo vyrobeno více než 20 

milionů kusů knih různých vazeb, což bylo nejvíce v jednom roce za celou dobu existence 

firmy – jak můžeme vidět na následujícím schématu. [17] 

 

 

Obrázek 5: Množství vyrobených knih v období 1994 – 2012 a milníky firmy; zdroj: interní materiál 

firmy 

 

2.3 Cíle a strategie společnosti 

Tiskárna Finidr je již 10 let lídrem na českém trhu. Má ale ambice se stát jednou 

z největších a nejlepších tiskáren v rámci celé Evropy. Je si vědoma toho, že tento cíl může 

dosáhnout jedině přes investice jak do nových zařízení, tak i do svých zaměstnanců. 

Stejně jako většina firem, tak i Finidr pociťuje v posledních letech tlak na snižování 

ceny – tento tlak není vyvolán jenom globální krizi, ale v případě tiskárny i objevením se 

nové podoby konkurence tištěné knihy jakou jsou digitální knihy, digitální tisk a v neposlední 

řadě taky všeobecný pokles zájmu čtení knih, hlavně mladé generace. [17] 
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Již několik let společnost Finidr usiluje o neustálé vylepšování procesů a zvyšování 

výkonů. Pro dosažení vytyčeného hlavního cíle si vedení firmy stanovilo následující kroky a 

závazky [17]: 

• individuální a pružný přístup k zákazníkům, 

• efektivita všech procesů a zavedení Finidr Quality System, 

• firemní kultura a atraktivní pracovní podmínky, 

• vzdělávaní a motivace zaměstnanců, 

• využívání moderních technologií a trvalé zlepšování služeb. 

 

Pomocí na této cestě určitě bude i postupné zavádění jednotlivých prvků štíhlé výroby 

na pracovišti. V roce 2006 začala spolupráce s firmou MBM, která měla pomoct najít další 

cesty k odstranění činností, které nepřinášely žádný užitek. Tato spolupráce ale netrvalo 

dlouho, protože již v roce 2008 tuto firmu vystřídala společnost IPA Slovakia, která se zabývá 

implementací jednotlivých prvků štíhlé výroby v různých společnostech.  

Společnost Finidr si pro léta 2011 – 2014 stanovila následující priority [17]: 

1. Maximální efektivita procesu. 

2. Týmová práce – zásadní změna myšlení lidí. 

3. Maximální průtok. 

Konkrétně pro rok 2013 má firma následující heslo: 

„Na každé pozici máme člověka srovnatelného s nejlepšími v Evropě.“ [17] 
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3 Praktická část 

Jak již jsem zmínila výše, v této práci budu analyzovat jeden ze stěžejních knihařských 

strojů společnosti Finidr s.r.o., závěsový stroj KOLBUS BF 527. Nejdříve popíši tok výroby 

knihy a pak se zaměřím na jednotlivé úkony analyzovaného stroje a samozřejmě i na jeho 

obsluhu. Cílem této práce je najít možná opatření, která povedou k navýšení průtoku stroje a 

firmě ušetří konkrétní finanční částky. 

3.1 Výrobní cyklus knihy 

Tiskárna Finidr, s.r.o. vyrábí tištěné materiály v dvojí formě vazby knihařského 

zpracování: v měkké nebo pevné vazbě. Měkká vazba může být buď šitá drátem, lepená nebo 

lepená se záložkami anebo může být šitá nebo rovněž šitá se záložkami. Tuhá neboli pevná 

vazba může být s kombinovaným potahem, např. poloplátěná nebo s laminovaným potahem – 

šitá nebo lepená anebo s přebalem šitá či opět lepená. Pevná vazba může rovněž být 

s molitanovými deskami nebo jako plastová obálka, šitá nebo lepená. 

Než se kniha dostane ve své konečné podobě ke čtenáři, musí se skloubit několik 

činností, které na sebe úzce navazují. 

Následující obrázek zobrazuje veškerá oddělení, která tvoří společnost Finidr. Každé 

jednotlivé oddělení přímo či nepřímo má svůj podíl na každé publikaci, která opouští brány 

této společnosti. 
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Obrázek 6: Organizační schéma firmy Finidr, s.r.o.; zdroj: interní materiál firmy 

 

Jiný pohled na proces vzniku knihy zobrazuje následující Obrázek 7, kde můžeme 

vidět rozdělení na 4 základní činnosti. 
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3.1.1 Nevýrobní činnosti 

Mezi nevýrobní činnosti patří zejména aktivity obchodního oddělení, které hledá nové 

odběratele a ujednává se zákazníkem jeho požadavky, termín dodávky, cenu, apod.  Dále tady 

patří ještě i prodejní oddělení, výstupní kontrola, marketingová podpora prodeje, 

administrativa obchodu a v neposlední řadě zákaznický servis, který pomáhá zákazníkům 

správně připravit podklady, apod. 

3.1.2 Prepress 

Další etapou v procesu vzniku knihy je tzv. prepress. Před samotným tiskovým 

procesem je nutné provést řadu činností, které zajistí, aby výsledný tisk byl dle představ 

zákazníka. Tyto činnosti se odehrávají mimo výrobní halu. 

Základní předvýrobní činnosti jsou následující: 

• tvorba obsahu tištěného materiálu, 

Obrázek 7: 4 fáze procesu vzniku knihy; zdroj: interní materiál firmy 
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• tvorba grafického vzhledu, 

• technologická příprava, 

• prepress příprava, 

• výroba tiskové formy. 

3.1.3 Press 

Pod pojmem „press“ se nachází přímo tisk, tzn. rozmnožování. Společnost Finidr 

disponuje ofsetovými tiskovými stroji, které zajišťují tisk plochý – na archy papíru, nebo tisk 

rotační – na papír z kotouče. Na rotačních strojích je možno tisknout jedině černobílé. 

V případě, že v zakázce je zadání barevného výstupu, je nutno tisknou plochým tiskem. 

3.1.4 Postpress 

Poslední etapou při vzniku knihy je tzv. postpress. Je to knihařské, jinými slovy 

dokončující zpracování. Spolu s pressem jsou to 2 etapy, které jsou prováděné přímo ve 

výrobní hale. 

V rámci postpressu, na knihárně dochází k následujícím procesům: 

• řezání – nožové, nůžkové, průtlačné; 

• skládání – nožové, kapsové; 

• snášení – strojní, ruční; 

• šití – klasický steh nebo střídavý; 

• klížení bloků – hotmelt, PUR; 

• ořez bloků; 

• výroba desek – plátěné, poloplátěné, papírové, z PVC nebo Flexo; 

• zavěšování – strojní; 

• přebalování – strojní nebo ruční; 

• ruční práce. 

Pod pojmem zavěšení rozumíme kompletaci knižního bloku a desky. Výstupem ze 

závěsu je pevná vazba. 

Právě zavěšení může být poslední etapou výrobního cyklu. V případě ale, že publikace 

má být opatřena obalem, který je nutno opatřit ručně anebo nějakým reklamním předmětem 

jako je např. DVD, leták nebo vzorek, poslední etapou bude pracoviště pro ruční práce. 

Kompletní zakázku je pak možno již balit volně na palety, nebo do krabic. Celá zakázka 

následně putuje do expedice, odkud je k dispozici k odběru nebo se klientovi přímo dováží. 
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3.2 Zavěšovací stroj 

Společnost Finidr, s.r.o. vlastní 2 zavěšovací linky, které se zapojují do procesu 

výroby knihy až skoro na úplném konci. Jelikož můžeme říci, že veškeré publikace procházejí 

tímto strojem, pro firmu je velice důležité, aby tento stroj byl neustále funkční a 

maximalizoval se jeho průtok.  

Jedna linka byla instalována ve firmě v roce 2006, ale s rozšířením produkce již 

kapacitně nedokázala vykrýt navyšující se poptávku.  Proto vedení v roce 2012 rozhodlo o 

koupi dalšího zavěšovacího stroje. Jeho instalace umožnila společnosti jednak zvýšit jakost 

výjezdu a jednak vytvořit si rezervu v pokrytí zakázek, protože kapacita výroby se tak zvýšila 

o více než dvojnásobek a to díky vyšší provozní rychlostí nového stroje, který dosahuje 

mechanického výkonu až 70 taktů za minutu. Tato nová linka oproti starší rovněž umožňuje 

vazbu tzv. excentrických desek. 

3.2.1 Popis zavěšovacího stroje KOLBUS BF 527 

Zavěšovací linka Kolbus BF 527, kterou vidíme na Obrázku 8, patří mezi stroje nové 

generace, poskytující výrazný posun v kvalitě zavěšování a umožňující zpracování 

okrajových formátů a různých specialit, které si zákazníci vymyslí. Linka je určena pro 

kulacení, zalisování a zavěšení knižních bloků do pevných, flexibilních nebo plastových 

desek a k následnému zalisování knihy a vypálení drážky. Linka také umožňuje nalepovat 

gázu nebo hřbetní pásku a kapitálek. Oproti novému stroji, tato linka umí do knihy vlepit 

stužku a celou publikaci opatřit ještě i přebalem. Je na ní možné zavěšovat knihy 

od minimálního výsledného formátu 105 x 105 mm s tloušťkou hřbetu již od 2 mm 

až do maximálního formátu 285 x 385 mm s tloušťkou hřbetu 90 mm, nebo 300 x 370 mm 

s tloušťkou hřbetu 30 mm. Provozní rychlost tohoto stroje je 60 taktů za minutu, ale v praxi 

jeho rychlost je nastavena na 50 taktů, tzn., že z linky vyjede za minutu až 50 knih. [16, 

modifikováno] 
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Obrázek 8: Zavěšovací linka Kolbus; zdroj: interní materiál firmy 

Samotné zavěšení probíhá ve třech krocích: 

1. Nalepení desky na blok. 

2. Formování drážky. 

3. Stabilizace drážky tlakem (a případně teplotou). 

 

3.2.1.1 Technologické možnosti linky 

Zavěšovací linka KOLBUS BF 527 spojuje více činností. Tyto činnosti zobrazuje 

následující Obrázek 9. Linka se ovládá a nastavuje prostřednictvím systému Copilot 

s dotykovými obrazovkami. Tento systém umožňuje volbu režimu výroby. Nastavování 

formátů probíhá automaticky s možností jemné aretace pomocí tlačítek ± v průběhu výroby, 

přičemž nastavené formáty mohou být ukládány do paměti. Dále systém provádí zobrazení 

pokynů pro obsluhu, počítání výrobků v systémech zakázka, směna, start/stop, zobrazuje 

případné poruchy stroje a toku materiálu a pro obsluhu rovněž návody na odstraňování těchto 

poruch. Knižní bloky jsou do linky přiváděny teleskopickým dopravníkem a nakládány 

hvězdicovým nakládacím kolem. Na vstupu pro bloky lepené disperzí nebo tavným lepidlem 

je prováděn infračervený ohřev hřbetů knih. Linka automaticky rozpoznává polohu knižních 

bloků (hřbet a čelo) a automaticky kontroluje jejich tloušťku. Potom v její konfiguraci 

následuje kulaticí a lisovací stanice. Dále je vybavena předstohovacím dopravníkem na desky, 

zásobníkem na desky, automatem na prohýbání desek a tvarovací stanicí desek. Nanášení 
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disperzního lepidla na předsádky knižního bloku před závěsem je prováděno válci v lepicí 

jednotce, pak následuje nanášení lepidla hotmelt na podlepení drážky tryskou. [16, 

modifikováno] 

 

 

 
 

Obrázek 9: Schéma zavěšovací linky; zdroj: interní materiál firmy 

 

Před otáčením knih je u analyzovaného stroje ještě přebalovací automat, tzv. 

přebalovák – jeho schéma můžeme vidět na dalším obrázku. Právě tato část linky bude 

předmětem analýzy této diplomové práce. 

 Úkolem přebalováku je opatřit knihu ochranným obalem, který často také plní funkci 

reklamní nebo informační. Ve společnosti Finidr až pětina knih je opatřena ochranným 

obalem. 
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Obrázek 10: Schéma přebalování; zdroj: interní materiál firmy 

 

3.2.1.2 Prostorové uspořádaní linky 

Samotná zavěšovací linka Kolbus zabírá plochu 6 x 12 metrů. Pro výrobu a chod linky 

jsou zapotřebí meziprodukty a materiál, který je uskladněn poblíž linky dlouhodobě nebo je 

dovezen z jiného pracoviště dle požadavků na jednotlivé zakázky. Mezi materiál, který se 

používá jenom pro produkci na tomto stroji a tudíž je uchovávan přímo u stroje patří např. 

materiál pro kapitálek a hřbetník, záložkové stužky, 3 druhy lepidla, a další. Dle jednotlivých 

zakázek je nutno dopravit knižní bloky, desky a obaly pro přebalení. Tyto meziprodukty 

přiváží pracovník s paletovacím vozíkem, který je zodpovědný za zásobování jak závěsných 

linek tak deskovačky. Aby se minimalizovaly prostoje způsobené pozdním dodáním 

vstupního materiálu, tento pracovník připravuje metriál 2 zakázky napřed.  

3.2.2 Rozbor času dostupnosti stroje 

Celkový čas směny se dělí na dobu, kdy stroj pracuje a kdy nepracuje. V průběhu, kdy 

stroj nepracuje, se provádí plánované seřízení a plánovaná údržba. Na stroji se rovněž 

nepracuje o pravidelných přestávkách pro zaměstnance a v době, kdy jsou porady nebo 

školení. Všechny tyto oblasti jsou nevyhnutelné pro zabezpečení plynulé výroby.  

V praxi existuje ještě další časový úsek, kdy stroj nepracuje, a to jsou neplánované 

prostoje, poruchy nebo neplánované časy seřízení. Jestli tyto činnosti trvají déle, ohrožují 

celkový proces výroby knihy a může dojít k nesplnění dohodnutého termínu předání zakázky 

klientovi. Následující obrázek nám zobrazuje 2 úseky, kdy stroj nepracuje. 
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V době, kdy stroj pracuje, můžeme rozlišit následující činnosti: reálný čas výroby, 

neplánovanou ztrátu kvality a neplánovanou ztrátu rychlosti – jak můžeme vidět na Obrázku 

12. Neplánované ztráty kvality nebo rychlosti opět znamenají reálnou hrozbu v nedodržení 

stanovených termínů.  
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Následující obrázek zobrazuje rozbor celkového času stroje. Červeně jsou označeny 

oblasti, které jsou pro podnik velice ztrátové, a proto se vedení snaží o jejich analýzu, aby 

mohlo přijmout kroky k jejich omezení nebo úplné eliminaci. 
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Obrázek 11: Rozbor času ztráty dostupnosti stroje; zdroj: interní materiál firmy 

Obrázek 12: Rozbor ztrát rychlosti a kvality; zdroj: interní materiál firmy 

Obrázek 13: Rozbor celkového času; zdroj: interní materiál firmy 
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Aby se navýšil průtok této linky, je třeba se zaměřit na navýšení reálného času pro 

výrobu. Takového výsledku se může docílit buď zkrácením plánovaných prostojů, nebo 

snížením neplánovaných ztrát: dostupnosti, rychlosti a kvality.  

U plánovaných ztrát se můžeme zaměřit na tři ze čtyř činností, protože přestávky jsou 

stanoveny zákonem a tudíž jejich zkrácení není možné.  

Plánované časy seřízení a plánovaná údržba se může zkrátit jedině perfektním 

proškolením strojníků. Tato činnost bude předmětem analýzy a bude popsána v podkapitole 

3.3. Doba seřízení zaléží rovněž na druhu zakázky. 

Celková údržba stroje se provádí jednou za měsíc a standardně zabere 4 hodiny času. 

Pro navýšení celkové propůstnosti, se údržba může naplánovat na dobu, kdy pro tuto linku 

není naplánovaná žádna výroba. 

Neplánovanou ztrátu dostupnosti, kdy výroba na stroji je pozastavena, je možno 

omezit snížením nebo přímo eliminaci neplánovaných prostojů, poruch nebo eliminaci 

neplánovaných časů seřízení.  

3.2.3 Obsluha stroje 

Díky automatizaci této linky, popsané v kapitole 3.2.1, pro obsluhu stroje postačí 4 

pracovníci: 1 strojník a 3 pomocníci. Jeden pomocný pracovník je při vstupu a nakládá knižní 

bloky na linku. Zbývající 2 pracovníci jsou při výstupu a kontrolují již zkompletované knížky. 

Tito 3 pracovníci se u linky ze zdravotních důvodů co 2 hodiny střídají. Jelikož výroba 

pracuje 24 hodin, 7 dnů v týdnu, při 12-cti hodinové směně se u tohoto stroje střídá 5 

skupinek. Jako každý stroj ve firmě Finidr, i tento má svého team leadra, který je garantem 

této linky. Tento pracovník je zodpovědný jak za stroj – v tomto případě vlastně za oba 

zavěšovací stroje, tak za všechny pracovníky, kteří u těchto strojů pracují.  

3.2.4 Údržba stroje 

Plánována údržba celé linky v rámci autonomní údržby zahrnuje denní, týdenní a 

měsíční údržbu. Denní údržba se provádí na konci noční a na začátku denní směny. Noční 

směna linku myje, což zabere 20 minut a denní směna rozebrané části linky dává dohromady 

a následně maže. Tato činnost zabere pracovníkům cca 10 minut. 

Týdenní údržba taky zahrnuje čištění, mazání a kontrolu celé linky, ale již v širším 

rozsahu. A měsíční údržba, která trvá standardně 4 hodiny, zahrnuje nejenom čištění a 

mazání, ale i eventuální opravy. V případě, že se opravy projeví jako náročnější, může to 

způsobit delší prostoj a oddálit znovuspuštění stroje. 
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Tuto základní autonomní údržbu provádějí pracovníci, kteří dennodenně u stroje 

pracují. Nezasahují však do elektro částí – tuto údržbu a opravy provádějí údržbáři. 

Dodržováním předepsané údržby se prodlužuje životnost stroje, na druhou stranu 

nedodržování této údržby by mohlo vést ke ztrátě záruky, kterou poskytl výrobce linky. 

3.2.5 Seřízení stroje 

Nejdůležitější činností u této linky je správné seřízení stroje před samotným spuštěním 

jednotlivých zakázek. Správné seřízení má vliv nejenom na kvalitu výstupu, ale i na 

dlouhodobý výkon stroje a jeho životnost.  

V průběhu 12-cti hodinové směny se v průměru vyřídí 11 zakázek. Seřizování je proto 

velice časté a je důležité, aby všichni strojníci tuto činnost ovládali bezchybně. Samozřejmě, 

důležitá není jenom pečlivost při seřizování stroje pro novou zakázku, ale i rychlost. Seřízení 

stroje před každou zakázkou trvá v průměru 20 - 30 minut. Dvaceti minut docílí ale jen 

zkušený strojník. Novému zaměstnanci trvá cca 3 měsíce, než se seznámí s danou linkou, ale 

až po více jak roce je schopný stroj nastavit tak, aby napravil menší nedostatky vstupního 

materiálu, jakým můžou být například nerovné desky, a aby při rozjezdu nové zakázky 

znehodnotil maximálně 1 knihu. Zkušený strojník 2. publikaci ze zakázky má již prodejnou. 

 V tomto kroku poslední fáze výroby knihy jsem našla možná vylepšení, která popisuji 

v podkapitole 3.3. 

3.2.6 Management toku hodnot a štíhlé pracoviště 

Mezi první metody štíhlé výroby, které zavedla společnost Finidr s cílem odstranit 

plýtvání, patří management toku hodnot (VSM) a štíhlé pracoviště.  

Prvním krokem bylo uspořádání strojů tak, aby jejich umístění následovalo výrobní 

proces. Tento prvek pomohl odstranit zbytečné přesuny meziproduktů napříč celou halou – 

nyní ve výrobě pracují jen 2 pracovníci obsluhující paletovací vozík, kteří jsou zodpovědní za 

přísun materiálu k jednotlivým strojům před i po zakázce. Přímo zavěšovací stroj zásobují 

materiálem pro 2 zakázky dopředu. Nyní, celý výrobní proces začíná i končí v expedici. 

Dalším přínosem zavedení VSM a štíhlého pracoviště bylo ušetření plochy pro 

instalaci nových strojů. Našlo se místo pro další 2 velké a 2 menší knihařské stroje. 

Následující obrázky znázorňují stavy na pracovišti před a po zavedení prvků 5S. 

Z obrázků je patrné, že nové uspořádání ušetřilo nejenom místo kolem linky, ale určitě i čas 
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pracovníkům, kteří s tímto pomocným materiálem musí manipulovat. V neposlední řadě 

dalším přínosem tohoto nového layoutu bylo zpříjemnění pracoviště. 

 

        

Obrázek 14, 15: Layout před zavedením prvků 5S; zdroj: interní materiál firmy 

 

 

        

Obrázek 16, 17: Layout po zavedení prvků 5S; zdroj: interní materiál firmy 

 

3.2.7 Celková efektivnost zařízení 

Dalším krokem k zeštíhlení podniku vedení firmy vybralo nástroj analýzy TPM 

pomocí ukazatele celkové efektivnosti zařízení (CEZ). Ve firmě byl instalován PM toolkit, 

který pomáhá při sběru dat ze strojů, které jsou analyzované, tj. všech 8 stěžejních strojů 

v knihařské části výroby. Tento systém byl nainstalován v podniku v polovině roku 2012 a 

nyní se dokončuje vyhodnocování sebraných dat. Vedení firmy očekává výstup, který vytříbí 

nejčastější neplánované prostoje i seřízení a samozřejmě i poruchy těchto strojů. Po 

vyhodnocení těchto dat podnik přistoupí k hledání cest odstranění těchto nedostatků, aby 

došlo k navýšení poměru reálného času pro výrobu s plánovanými ztrátami dostupnosti stroje 

a neplánovanými ztrátami. 
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3.3 Navržená opatření a řešení 

I když společnost zavádí jeden prvek štíhlé výroby za druhým a po vstupu do budovy 

firmy je toto vidět na každém kroku, proces zeštíhlování stále není u konce. 

 Další možnosti v zeštíhlení a tím samým v navýšení průtoku analyzovaného stroje 

vidím jak v drobných změnách náplní práce pracovníků linky, tak v prostorovém uspořadání 

plochy kolem pracoviště. Velkou pozornost je třeba věnovat rovněž plánování zakázek. 

3.3.1 Časové využití stroje 

Pro provedení analýzy na místě jsem si vybrala dny, kdy stroj obsluhovaly různé 

skupinky a v zakázce byly použity všechny funkce stroje (tzn. i přebalovák i stužkovák). 

Zaměřila jsem se na dobu před zakázkou, kdy stroj byl seřizován. Před každou zakázkou je 

třeba seřídit následující části stroje:  

• hlavní část, 

• přebalovák, 

• nakládač, 

• stužkovák, 

• stohovač. 

Hlavní část závěsu a přebalovák seřizuje strojník. Nakládač, stužkovák a stohovač 

seřizují zbývající členové skupinky - obsluha. 

V následující tabulce je zaznačena průměrná doba, kterou seřízení věnují jednotliví 

pracovníci v různých skupinkách: 

 

Tabulka 2: Průměrná doba seřizování (v min.); zdroj: vlastní výpočty 

 
1. skupinka 2. skupinka 3. skupinka 4. skupinka 

hlavní část 24 19 20 30 

přebalovák 14 12 12 13 

nakládač 3 5 3 4 

stužkovák 14 13 12 13 

stohovač 4 4 3 3 
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3.3.1.1 Přerozdělení seřizování 

Z dat zaznamenaných v Tabulce 2 je patrné, že strojník stráví při seřizování stroje 

v průměru 32-40 minut, kdežto někteří zbývající členové skupinky (obsluha) jsou hotoví se 

svou části seřizování za 4, 5 minut a pak jen přihlížejí. Seřizování hlavní části stroje určitě by 

nezvládl každý, ale seřizování přebalovacího automatu po zaškolení už snad ano.  

Přenesením kompetencí seřízení právě výše zmíněného přebalováku ze strojníka na 

členy obsluhy stroje by se ušetřilo před každou zakázkou, kdy se přidává obal knížky, 

nejméně 12 minut. A když každá pátá zakázka je se zapojením do výroby přebalovacího 

automatu, celková denní úspora by byla cca 53 minut, když budeme počítat, že se denně 

vyrobí v průměru 22 zakázek.  

Jak můžeme vidět v následující Tabulce 3, denní výkon by se tímto zvýšil o 2650 kusů 

publikací, když zvažujeme, že stroj není nastaven na svou maximální rychlost, tj. 60 taktů za 

minutu, ale jen na průměrných 50 taktů. V přepočtu na rok by tato změna znamenala možnost 

navýšení o 954 tisíc taktů. 

 

Tabulka 3: Navýšení kapacity při změně seřizování přebalováku; zdroj: vlastní výpočty 

 

 

 

 

 

 

Pro vyčíslení finanční úspory budu operovat s hodinovou sazbou stroje ve výši 2 682,- 

Kč, kterou firma používá ve svých kalkulacích. V tomto případě 53 minut denně firmě ušetří 

2 369,- Kč, co v přepočtu na rok činí 852 876,- Kč. Všechny tyto výpočty jsou znázorněny 

v Tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Finanční úspora při změně seřizování přebalováku; zdroj: vlastní výpočty 

 

hodinová 
sazba stroje 

(Kč) 

denní úspora 
času (min.) 

úspora (Kč) 

den rok 

2682 53 2369,1 852 876 

 

denní úspora 
času (min.) 

navýšení propustnosti stroje 

ks / den ks / rok 

53 2650         954 000     
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 Do kalkulací je potřeba zahrnout nově vzniklé náklady na zaškolení jednotlivých členů 

obsluhy stroje. Po prodiskutování této otázky s team leaderem, tuto činnost by mohli 

pracovníci ovládat po krátkém, 15 minutovém zaškolení, opakovaném 2 – 3 krát. Když 

budeme počítat s průměrnou hodinovou sazbou pomocných pracovníků ve výši 80,- Kč a se 3 

členy v 5 skupinkách cena jednoho zaškolení všech pomocných pracovníků dovršuje 300,- Kč 

a 900,- Kč v případě trojího opakování. Tato částka je v porovnání s roční úsporou z Tabulky 

4 tak nízká, že ji je možno považovat za zanedbatelnou i v případě, že fluktuace pracovníků u 

tohoto stroje bude zvýšená. 

3.3.1.2 Zvýšení kvalifikace strojníků 

Ze sledovaných dat uvedených v Tabulce 2 je rovněž zřejmé, že každý strojník není 

stejně zručný. Je to zapříčiněno hlavně menšími pracovními zkušenostmi. Strojníci, kterým 

trvá seřízení déle, jsou ve firmě teprve několik týdnů. V případě, že by se jejich zaškolování 

zintenzivnilo, rychleji by se mohli přiblížit výkonu svých zkušenějších kolegů, kteří dosahují 

limitu 20 minut. Při 11 zakázkách za směnu, v průměru ušetřených 3,25 minutách na zakázku, 

a zohlednění, že polovina strojníků dosahuje maxima, by se doba, kdy stroj pracuje, mohla 

denně navýšit o další hodinu a 12 minut. Při stejných podkladech jako při analýze 

přebalovacího automatu, by denní finanční úspora pro firmu činila 3218,- Kč. Za rok by 

zavedení této změny mohlo pro firmu znamenat úsporu více jak 1 milionu a 150 tisíc Kč, jak 

je znázorněno v následující tabulce. 

 

Tabulka 5: Finanční úspora při doškolení strojníků; zdroj: vlastní výpočty 

 

hodinová 
sazba stroje 

(Kč) 

denní úspora 
času (min.) 

úspora (Kč) 

den rok 

2682 72 3218,4     1 158 624     

 

 

V tomto případě je potřeba rovněž zohlednit nově vzniklé náklady na dodatečné 

proškolení a zároveň i fluktuaci strojníků u těchto linek.  

Dle záznamů firmy, které jsou znázorněny v Tabulce 6, od roku 2009 z firmy odešlo 9 

pracovníků, kteří byli přijati jako strojníci k zavěšovací lince. Až 6 z nich odešlo do šesti 

měsíců po nástupu.  
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Tabulka 6: Fluktuace strojníků u závěsu od roku 2009; zdroj: interní materiál firmy 

jméno datum nástupu datum výstupu počet měsíců 
ve firmě 

strojník 1 27. 4. 1999 21. 12. 2009 128 

strojník 2 1. 10. 2008 10. 4. 2009 6 

strojník 3 12. 10. 2009 31. 7. 2012 34 

strojník 4 27. 4. 2010 17. 9. 2010 5 

strojník 5 1. 6. 2011 1. 7. 2011 1 

strojník 6 1. 6. 2011 31. 10. 2011 5 

strojník 7 1. 7. 2011 8. 10. 2012 15 

strojník 8 1. 8. 2011 25. 8. 2011 1 

strojník 9 12. 9. 2012 20. 2. 2013 5 

 

Jak jsem se zmínila již výše, horší výsledky práce vykazují poměrně noví zaměstnanci, 

a proto pro výpočet nákladů budu kalkulovat s nižší průměrnou hodinovou sazbou strojníka, 

kterou mi poskytla firma, tj. 120,- Kč na hodinu. Potřebná doba na doškolení, pravděpodobně 

bude velice různá, protože celá linka je celkem složitá. Dle team leadra, by se viditelné 

zlepšení mohlo dostavit cca po 5 až 7 hodinovém doškolení. Když budeme počítat, že celkem 

se u stroje vystřídá 5 strojníků, ale polovina z nich dosahuje požadovaných výsledků, a při 7 

hodinách školení zbývajících strojníků, cena tohoto doškolení se bude rovnat 2 100,- Kč.  

S úsporami znázorněnými v Tabulce 5 by samozřejmě nešlo počítat už napořád, ale 

jenom po dobu několika měsíců, do kdy by se strojníci zdokonalili svým původním tempem. 

Po tuto dobu by to ale přineslo určitě i další zvýšení propustnosti stroje a to díky zkrácení 

neplánovaných prostojů v průběhu chodu stroje. 

3.3.2 Časové využití lidí 

Mimo hlavní sezónu, kdy není dostatek zakázek pro obě linky, team leader může 

naplánovat výrobu na obou zavěšovacích strojích, ale jenom s jednou skupinkou pomocných 

pracovníků a se dvěma strojníky. Když je dokončena zakázka na jednom stroji, skupinka se 

přesune ke druhému, kde strojník linku již připravil. Na pracovišti původního stroje zůstává 

jenom strojník, který stroj vyčistí a připraví pro další zakázku. Tak se ušetří čas na seřizování, 

a pracovníci můžou být plně vytížení. 
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Při průměrném nákladu jedné zakázky 3500 ks publikací a při průměrné rychlosti 

stroje 55 taktů za minutu (50 taktů za minutu u staršího stroje a 60 taktů za minutu u 

novějšího stroje), doba provedení jedné zakázky vychází na 1 hodinu a 4 minuty. Započteme-

li přesun obsluhy od jednoho stroje k druhému, který činí cca 3 minuty, průměrná doba jedné 

zakázky s přesunem pomocných pracovníků trvá 1 hodinu a 7 minut.  

Doba potřebná na seřízení celého stroje jedním člověkem, jak je znázorněno v Tabulce 

7, se v průměru pohybuje kolem 44, respektive 56 minut – podle toho, zda stroj zahrnuje i 

přebalovací část. 

 

Tabulka 7: průměrná doba seřizování (v min.) 2 závěsových linek; zdroj: vlastní měření 

 

  1. skupinka 2. skupinka 3. skupinka 4. skupinka 

hlavní část 24 19 20 30 

nakládač 3 5 3 4 

stužkovák 14 13 12 13 

stohovač 4 4 3 3 

přebalovák 14 12 12 13 

celkem bez přebalováku 45 41 38 50 

celkem s přebalovákem 59 53 50 63 

 

 Za předpokladu, že se náklad jedné zakázky pohybuje nad 2200 ks publikací u nového 

závěsu a nad 2800 ks publikací u starého stroje, pomocní pracovníci jsou plně vytížení a je 

minimalizováno plýtvání, jmenovitě 1 druh ze základního výčtu muda, kterým je „čekání“ a 

jeden z dodatečných druhů, a to „nevyužití příležitosti“. V tomto případě by šlo o nevyužitý 

potenciál pracovní síly. 

 Nevyužití potenciálu pracovní síly může nastat i v opačném případě, kdy budou 

naplánované zakázky s velkým nákladem. Například zakázka o velikosti 7000 knih bude trvat 

přes 2 hodiny a strojník bude s celkovým seřízením hotový do jedné hodiny. V takové situaci, 

strojník celou další hodinu bude nevyužit. 

 Pro nejlepší optimalizaci výroby ve dnech mimo sezónu, kdy se zakázky vyrábějí na 

obou zavěšovacích linkách s pomocí jedné pomocné skupinky a 2 strojníků, je vhodné 
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plánovat zakázky s nákladem v rozmezí 2500 až 3500 publikací. Větší odchylky od tohoto 

rozmezí způsobí nevyužití buď pomocné skupinky, nebo strojníka. 

 

3.3.3 Prostorové uspořádání pracoviště 

V průběhu směny je třeba doplňovat lepidlo do zásobníku. Barel s lepidlem je umístěn 

cca 7 metrů od linky a je třeba ho ručně přesunovat v manipulačních jednotkách. Co více, 

barel je umístěn tak, že pracovník s 2 jednotkami tekutého lepidla musí obejít celou linku – 

jak je zobrazeno na obrázku níže. 

 
 

Obrázek 18: Schéma linky, barelu s lepidlem a místa určení; zdroj: vlastní zpracování 

 

Po rozhovoru se 2 strojníky jsem přišla na to, že by se barel s lepidlem mohl propojit 

hadicí se zásobníkem na lince, jak je zobrazeno na Obrázku 20. Tímto by se odbouralo 

zbytečného pohybu po pracovišti, ušetřilo by se lepidlo, které vytéká mimo, anebo zůstává 

jako zbytkové v manipulačních jednotkách – tato situace je zachycena na Obrázku 19. Snížila 

by se rovněž možnost úrazu. 
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Obrázek 19: Foto barelu s lepidlem; zdroj: vlastní zpracování  

 

 

 

 

 

V tomto případě finanční úspora je zanedbatelná, protože doplnění lepidla probíhá 

max 2x za směnu. Změna uspořádání pracoviště může mít ale dopad na hygienu práce – 

nebudou vznikat „cestičky“ kapek lepidla na podlaze a ani dotyčný pracovník si nezašpiní 

ruce tímto lepidlem.  

Obrázek 20: Návrh uspořádání pracoviště po přesunu barelu s lepidlem; zdroj: vlastní zpracování 
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 Dalším přínosem zavední této změny uspořádaní pracoviště může být snížení počtu 

úrazu. Výčet úrazovosti u zavěšovací linky od roku 2008 znázorňuje následující tabulka.  

 

 
Tabulka 8: Úrazovost v jednotlivých letech u zavěšovací linky; zdroj: interní materiál firmy 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

úraz závěs 4 3 2 3 2 

 

Dle vnitřní evidence firmy se u závěsu nikdy nestal žáden těžký úraz, který by zastavil 

chod stroje. Za tuto dobu se stal pouze jeden vážnější úraz, při kterém došlo ke stržení kůže na 

prstech. Vhodné ale určitě je úrazům předcházet. 
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Závěr 

V době, kdy každá firma hledá cestu jak se udržet na trhu, se systém práce 

pojmenován štíhlá výroba jeví jako jedno z nejlepších řešení. Některé firmy, které zavedly 

jednotlivé prvky štíhlé výroby ve svých podnicích, dokonce zaznamenaly tržní vzestup.  

V českých reáliích se lean production v posledních letech taky začíná rozšiřovat. Je 

třeba ale pamatovat na to, že ne všechny prvky štíhlé výroby jsou vhodné pro aplikaci ve 

všech firmách. Vedení firmy, která uvažuje o zavedení štíhlosti u sebe, by se mělo nejdříve od 

základu seznámit s touto filosofií, zanalyzovat vhodnost použití jednotlivých metod a nejlépe 

si nechat poradit od odborníků. V České republice, potažmo na Slovensku, existují firmy, 

které se specializují na zavádění štíhlosti ve firmách. 

Je třeba rovněž si uvědomit, že zavádění leanu v podniku nikdy nekončí. Vždy je 

možno najít další a další postupy, uspořádání, apod., které potřebují vylepšit, zeštíhlit. 

Díky této diplomové práci jsem měla možnost se seznámit se zaváděním některých 

prvků štíhlé výroby přímo v praxi. Společnost Finidr, s.r.o., ve které jsem prováděla analýzu 

jednoho ze stěžejních knihařských strojů, udělala již velký posun v reorganizaci svých 

pracovišť a odvažuji si tvrdit, že i v myšlení a chování svých zaměstnanců. 

Cílem této práce bylo nejenom zavěšovací stroj Kolbus BF527 zanalyzovat, ale hlavně 

najít možnosti, jak navýšit jeho průtok a vyčíslit finanční úspory díky těmto opatřením. 

V první části práce byla představená filosofie štíhlé výroby a její jednotlivé prvky. 

Dále následovalo představení společnosti Finidr, s.r.o., její historie i plánů do budoucna. 

V praktické části byla věnována nejdříve pozornost prvkům štíhlé výroby, které již 

firma Finidr, s.r.o. u sebe implementovala. Po jejich krátkém popisu jsem se následně 

zaměřila na činnosti před samotným zahájením chodu zavěšovacího stroje.  

Provedla jsem časovou analýzu jednotlivých členů obsluhy stroje při počátečním 

seřizování. Navrhla jsem 2 změny, kterých zavedení by nemělo být finančně nijak náročné, a 

celková roční úspora by mohla dosáhnout u obou inovací téměř 2 milionů korun. 

U sezónního režimu výroby, kdy není dostatečné množství zakázek, aby byly plně 

využité obě zavěšovací linky, jsem upozornila na plánování zakázek dle jejich nákladovosti. 

V tomto režimu, kdy oba stroje jsou obsluhovány jednou pomocnou skupinkou a 2 strojníky, 

při nevhodně zvolených zakázkách může snadno dojít k navýšení plýtvání s časovým fondem 

strojníka nebo naopak obsluhující skupinky. 

V závěru práce jsem navrhla přeorganizování pracoviště, a to konkrétně přesunutí 

barelu s lepidlem, které se používá při výrobě publikací a změnu způsobu doplňování tohoto 
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lepidla z barelu přímo do zásobníku ve stroji. V tomto případě jsem chtěla poukázat na 

snížení možnosti vzniku úrazu na tomto pracovišti. Jelikož v historii firmy nedošlo na tomto 

pracovišti k žádnému úrazu, který by způsobil zastavení stroje, nejsou žádné podklady pro 

vyčíslení úspory při zavedení této změny. 
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