
 

 



 

 



 

 



 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o štíhlé výrobě a její implementaci ve firmě Alca plast, 

s.r.o. v Břeclavi, která se zabývá výrobou výhradně sanitární techniky. Díky teoretickým 

znalostem o štíhlé výrobě navrhneme nový koncept štíhlé výroby. Pomocí analýz, které 

v práci budou využity, nastavíme průběh štíhlé výroby tak, aby byla co nejvíce plynulá a 

efektivní. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is about lean production and its implementation in the company Alca 

plast, s.r.o. in Břeclav, which deals with the production of sanitary technology. Thanks to 

the theoretical knowledge of lean production, we will design a new concept of lean 

manufacturing. Using the analyzes that will be used in the work, we will set the course of 

lean manufacturing to be as fluid and effective as possible. 
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ÚVOD 

Štíhlá výroba (Lean Production nebo Lean Manufacturing) je koncept, který se snaží co 

nejvíce eliminovat plýtvání. Výrobní procesy jsou pořád zlepšovány, a právě díky 

neustálému zdokonalování dokáže zamezit v kterékoliv části výroby nadbytečnému 

plýtvání. 

Zavedení štíhlé výroby a její problematika v průmyslovém podniku je velmi náročná 

operace. Z časového hlediska se jedná o dlouhodobý proces inovací, které se snaží 

výrobní program co nejvíce zefektivnit. 

Proces štíhlé výroby začíná už při kontaktu se zákazníkem a jeho objednávky až po 

ukončení výroby a předání hotového výrobku. Je zde zahrnuta např. komunikace s 

dodavateli, postup výrobním procesem ve firmě a prostoje, které vznikají právě při špatné 

organizaci výroby. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíl práce, kterým se bakalářská práce zabývá, spočívá v zavedení konceptu štíhlé výroby 

ve vybraném výrobním úseku. 

Pomocí analýz, které v práci budou využity, poskládáme pracoviště tak, aby všechny 

výrobní procesy na sebe navazovaly, byly plynulé a nevznikaly zbytečné prostoje.  

Ke splnění hlavního cíle budou využity dílčí cíle: 

- popis podnikání ve vybrané organizace 

- vytipování teoretických přístupů k implementaci 

- analýza současného stavu vybrané výroby 

- závěry analýzy 

- návrh kroků zavedení štíhlé výroby 

- podmínky realizace 

- přínosy 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Cílem teoretické části je seznámit čtenáře s historií štíhlé výroby a definováním, co 

vlastně štíhlá výroba znamená. Čtenář bude seznámen s definicí štíhlého podniku a 

nejznámějšími osobnostmi štíhlé výroby jak ve světovém, tak i v tuzemském průmyslu. 

Následně bude čtenář obeznámen s metodami a definicemi, které řeší problematiku štíhlé 

výroby a jsou nezbytnou součástí zavádění nebo přecházení z klasické výroby na štíhlou. 

 Štíhlý podnik 

Podnik, který plní svou vizí i dílčí cíle k naplnění své existence, se v počátcích svého 

života věnuje především hledání zákazníků, zvyšování obratu a zvyšování zisku (potažmo 

ekonomické přidané hodnoty apod.). Avšak v určité chvíli nabydou mezní tržby nulových 

hodnot. V takovém okamžiku podnik směřuje své úsilí ke snižování nákladů tak, aby zisk 

firmy stále rostl. Souhrn opatření ke snížení nákladů v provozu organizace (ve správě, 

výrobě, údržbě atd.) a především podnik jako takový, získává označení „štíhlý podnik“. 

Mezi štíhlé podniky řadíme v podmínkách České republiky především automobilky a 

výrobce počítačů, kteří nepovažují štíhlý podnik za konkurenční výhodu, avšak jako 

nutný předpoklad pro přežití. Do našich podmínek ji přenáší především asijští investoři. 

Podnik, který chce uspět na trhu, musí usilovat o rozvoj principů, mezi které patří jak 

eliminace omylů a chyb, tak i produktivita [1, s. 423]. 
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 Historie Lean Production 

Koncepci štíhlého podniku lze hledat u Henryho Forda či Tomáše Bati. Název vznikl 

v automobilové průmyslu, konkrétně v automobilovém koncernu Toyota (spojován je s 

osobou Kiichira Toyody). Lidé se již od dob, kdy existovala manufaktura, snaží 

eliminovat vlastní náklady a mít větší zisk. Jde o alternativní řešení k hromadné výrobě, 

které bylo vhodné pro podmínky prostředí s nedostatkem financí na nákladné investice a 

zároveň prostředí, kde byla potřebná velká míra flexibility. Hlavní pozornost byla upřena 

na produktivitu práce. 

Jak již bylo uvedeno výše, tvůrcem a průkopníkem štíhlé výroby byla japonská firma 

Toyota. V poválečné době bylo nutné obnovit tamní průmysl a zefektivnit celý proces 

výroby, aby japonské podniky nezaostávaly za světovými lídry. Musely se však vyrovnat 

s nedostatkem kapitálu a změny učinit s minimem nákladů. 

Výhody a funkčnost systému štíhlé výroby byla prověřena v 70. letech během ropné krize. 

Tradiční hromadná výroba v Evropě a USA byla nevhodná a pouze Toyota společně 

s dalšími japonskými automobilkami, které převzaly její systém, byly schopny nadále 

realizovat zisk. [1, s. 423]. 

 

Obrázek 1: Kiichiro Toyoda [2] 
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2.2.1 Henry Ford 

Proslulý americký podnikatel a průkopník automobilového průmyslu, který zavedl 

pásovou výrobu. 

Henry Ford zavedl nový pohled na marketing a management a stal se vzorem pro mnoho 

podniků. Pochopil, že není vhodné šetřit na platech. Zavedl minimální mzdu a sociální 

výhody, které zajišťovaly dostatečně kvalitní kvalifikovanou sílu. Vlastní zaměstnanci se 

také odvděčili nakupováním automobilů za zvýhodněné ceny, čímž se částečně vracely 

náklady na mzdy.  

Jako první se také řídil atributy „Lean Production“, což byly: 

• Dokonalý proces: dílčí operace, které na sebe logicky navazují 

• Plynulý tok: snaha o minimalizaci prostojů při výrobním procesu. 

• Eliminace všech druhů plýtvání [1, s. 424]. 

 

Obrázek 2:Henry Ford [3] 
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2.2.2 Tomáš Baťa 

V Českých podmínkách, a můžeme také říci i ve světovém kontextu, významně ovlivnil 

vývoj a vznik konceptu štíhlé výroby český podnikatel Tomáš Baťa. Jeho filozofii 

převzalo nemálo českých podnikatelů a bezpočet evropských firem. Na začátku 20. století 

odcestoval do USA, aby se seznámil se strojní výrobou obuvi. Po návratu nechal postavit 

novou budovu a zreorganizoval výrobu. V roce 1910 zaměstnával více jak 300 lidí a 

vyráběl 3 400 párů bot denně. Po konci války však zaměstnával více jak 4000 

zaměstnanců [1, s. 423]. 

Co se zvenčí zdálo největší novotou, byl běžící (dopravní pás). Uděloval veškeré výrobě 

stejný takt, zajišťoval dva zásadní předpoklady výkonné výroby, jednak vysoké využití 

lidí i strojů, jednak krátký průběžný čas, a zároveň vynucoval, aspoň do značné míry, 

kompletnost a jakost výrobku.  

Tomáš Baťa jej přizpůsobil výrobě bot: Fordovu přímou výrobní linku zatočil do kruhu. 

Na Baťově kruhu dokončovali dělníci z připravených součástí botu na několika 

posloupných pracovištích. Každá následující operace vlastně také kontrolovala 

předchozí. Dělníci na sebe přes kruh viděli, sledovali postup výroby, a nepřímo se tak 

povzbuzovali. 

Jádro věci tkví v rozčlenění pracovního procesu na myslitelně velké množství dílčích 

úkonů s přípravky. Ty pak jsou časově i prostorově uspořádány za sebou na pásu, který 

je unáší k příští skupině, aby na nich vykonala další úkony [4, s. 17-19].  

 

Obrázek 3:Tomáš Baťa [5]  
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 Toyota Production System 

Za tvůrce systému štíhlé výroby je považována Toyota. Otcem celého systému byl Taiichi 

Ohno. Systém závisí částečně na systému řízení lidských zdrojů, který by měl motivovat 

zaměstnance ke kreativitě, věrnosti společnosti a zároveň na vysoce efektivní síť 

dodavatelů a výrobců součástí. 

Toyota Production System je charakterizován pěti základními znaky: 

• Eliminace všech podnikových činností, které nepřidávají hodnotu pro zákazníka. 

• Tok produktů musí být hladký, rychlý a v ideálním případě návazný na ostatní 

činnosti, které přidávají hodnotu. 

• Zákazník je nejdůležitější osoba. Musí se mu v maximální formě vyhovět. 

• Podnikové procesy musí být flexibilní a musí pružně reagovat na měnící se situaci 

na trhu. 

• Firma by měla mít mechanismy vzdělávání, které budou pomáhat zvyšovat 

produktivitu a kvalitu firmy. 

Cílem je co nejvíce eliminovat negativní aspekty produkce: 

• Přetížení: systém musí být plynulý. Jednotlivé součásti na sebe musí navazovat a 

přizpůsobit se výrobnímu taktu. 

• Nekonzistenci ve výrobě: nejde jen o nesoulad časový, ale také o nesoulad 

z pohledu logistiky zabezpečení výrobního procesu, který má za následek tvorbu 

zbytečných zásob. 

• Plýtvaní: plýtváním se rozumí nejen plýtváním materiálem, ale i veškerými 

výrobními faktory. Velký problém je spatřován také v častých časových 

prostojích [1, s. 424-425]. 
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Toyota celý systém znázorňuje jako dům. Základ tvoří stabilita založená na systému 

Kaizen, Heijunka a standardizované práce. Systém stojí na pilíři Just-in-time a systému 

Jidoka. Střechou domu je pak nejvyšší kvalita, nejnižší náklady a nejkratší prostoje. 

 

Obrázek 4:Dům výrobního systému Toyoty [1, s. 425] 
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 Metoda JIT (Just in Time) 

Metoda JIT vznikla v době Henryho Forda, který ji využíval pro pásovou výrobu. V 50. 

letech ji převzala Toyota a učinila z ní jeden z pilířů Toyota Production System. 

JIT chápeme jako systém, který propojuje všechny zpracovatelské operace a procesy do 

jediného řetězce. Jednotlivé procesy jsou zásobovány dodávkami požadovaných položek 

v potřebném množství. Systém JIT má za cíl zkrátit výrobní dobu jednoho kusu a výrobku 

tím, že nenastávají prodlevy. Tím pádem dochází ke zkracování času výroby a umožňuje 

tím rychleji reagovat na požadavky, které se vyskytnou na trhu. 

Tři důležité součásti metody JIT: 

• Systém tahu: veškerá výrobní činnost a s výrobou související aktivity jsou 

vyvolávány pouze ze strany spotřebitelské poptávky. 

• Čas taktu: musí být nastaven tak, aby mu odpovídal časový harmonogram 

dodávek, na které pak navazují jednotlivé procesy. 

• Nepřetržitý proud: Krátký takt a vysoká frekvence výrobních taktů [1, s. 427-428]. 

  Jidoka 

Dochází k většímu začlenění zaměstnanců do výroby a odpovědnosti za výsledek 

pracovního procesu. Při vyskytnutí procesní abnormality je okamžitě přerušena výroba. 

• Lidská jidoka: výrobní proces se zastaví, když pracovník zjistí určitou 

abnormalitu. 

• Mechanická jidoka: zapojují se především stroje během kontroly výrobního 

procesu (váhy, měřidla apod.), které okamžitě zastaví výrobu při zjištění 

problému [1, s. 428-429]. 

 Heijunka 

Heijunka znamená výrobní vyrovnávání a je jedním z nejlepších nástrojů, které se 

používají k stabilizaci výrobního systému. Metoda se věnuje výrobkovému mixu a co 

nejvíce zamezuje plýtvání. Metoda heijunka bere celkové objemy objednávek za určité 

období, které rozplánuje tak, aby stejné množství a mix výrobků byly vyrobeny každý 

den. [1, s. 429] 
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 Kaizen 

Neustálé vylepšování činností, procesů, lidí a jejich vzájemná spolupráce v podniku. 

Hledání a odstraňování plýtvání, kultura zlepšování a nespokojenost se současným 

stavem. [6, s. 7] 

Skládá se ze dvou slov: „kai“ (změna) a „zen“ (dobrý, lepší). Vznikl tím pojem, který se 

překládá do českého jazyka jako „změna k lepšímu“. Je to zapojení co největšího počtu 

zaměstnanců do procesu zlepšování. Jedná se o shromažďování námětů a připomínek na 

zlepšení samotnými zaměstnanci. 

Základem kaizenu je stanovení cílů, vizualizace výsledků a bezproblémová komunikace 

mezi zaměstnanci a managementem podniku. 

Kaizen se soustředí na: 

• Zvyšování kvality, resp. snižování množství vadných výrobků a zlepšování 

dalších kvalitativních parametrů produkce. 

• Zdokonalování technologických postupů jednotlivých výrobních procesů. 

• Redukci výrobních nákladů. 

• Zvyšování bezpečnosti práce, která se pak odráží v dosahování co nejvyšší 

kvality. [1, s. 429-430] 
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 Kanban 

Podstatou dílenského řízení výroby kanban je tahání součástek výrobním procesem tak, 

jak to požaduje montáž. Kanban se snaží, aby nevznikala zbytečná rozpracovanost a 

nemuselo se ukládat do meziskladů. Systém říká, co se bude vyrábět, kdy se to bude 

vyrábět a kolik se toho bude vyrábět. Díky kanbanu se společně správným vyvážením 

výroby dochází k eliminaci zbytečných skladovacích prostor. 

Přínosy systému Kanban: 

• Snížení stavu zásob. 

• Zajištění systémového toku informací v celém výrobním procesu. 

• Podpora plynulosti výroby při nárůstu sortimentu. 

• Lepší přehled o stavu výroby a zásob rozpracované výroby. 

• Snížení nákladů spojených s dopravou informací. 

• Zodpovědnost pracovníků přímo na výrobních linkách [7, s. 52-54] 

 

 

Obrázek 5: Příklad kanbanu v supermarketu [8] 
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 Metoda 5S 

Pět kroků dobrého hospodaření označených japonskými jmény: 

• Seiri – rozdělení věcí na pracovišti na nezbytné a zbytečné. Následné odstranění 

zbytečných věcí. Pracoviště se zorganizuje tak, aby na něm zůstalo jen to, co 

opravdu využijeme. 

• Seiton – uspořádání všech věcí, které zůstaly po seiri, přehledným způsobem. 

Všechny věci klasifikujeme podle jejich použití a seřadíme je tak, aby jejich 

nalezení vyžadovalo co nejméně času. 

• Seiso – udržování stroje a pracovního prostředí v čistotě. Tento krok může 

napomoci při odhalování jakýchkoliv problémů, které se mohou objevit na stroji 

(např. uvolněné matice a šrouby, praskliny nebo drobné poruchy). Důležitý je i 

úklid pracoviště. 

• Seiketsu – zavedení standardů, které budou napomáhat udržovat čistotu. 

Pracovník může udržovat osobní čistotu pomocí vhodného pracovního oděvu 

(ochranné brýle, rukavice a pracovní boty). 

• Shitsuke – standardizace předchozích čtyř kroků tak, aby se z nich stal nikdy 

nekončící proces. Shitsuke, nebo také sebedisciplína napomáhá k eliminaci 

plýtvání. Pokud ji zaměstnanci nebudou dodržovat, předchozí čtyři kroky jsou 

zbytečné [9, s. 70-75]. 

 

Obrázek 6: Kroky metody 5S [10] 
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 Špagetový diagram 

Na základě analýzy je možné řešit důležité body ve výrobním procesu. Podstata 

špagetového diagramu spočívá v minimalizaci zbytečných a zpětných cest. Snaží se, aby 

byl materiálový tok co nejkratší. [11, s. 138] 

 

 

Obrázek 7: Špagetový diagram [11, s. 138] 
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 Systém SMED 

Single Minute Exchange Die volně přeloženo jako výměna nástrojů v čase 1 až 9 minut. 

Způsob štíhlé výroby, při kterém se zrychluje přestavba výrobního procesu z aktuálního 

produktu na následující. Systém SMED snižuje čas potřebný pro výměnu nástrojů. Díky 

tomu se zvýší flexibilita provozu a firma snadněji reaguje na poptávku, která nastane na 

trhu. Firma také může omezit držení zásob na skladě, díky rychlejší reakci na poptávku. 

[12, s. 170-176] 

Příkladem pro systém SMED může být například výměna pneumatik v průběhu závodu 

F1. Na jedné výměně pneumatiky se podílí několik lidí, kteří mají jasně stanovený svůj 

úkol. Výměnu mechanici pravidelně a pečlivě trénují, protože chtějí být lepší než 

konkurence. 

 

 

Obrázek 8: Výměna pneu F1 [13] 
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 TPM – Total Productive Maintainance 

Total Productive Maintainance neboli absolutně produktivní údržba, která souvisí s péčí 

o stroje a zařízení. Vznik této metody nastal, když byla snaha dodat zákazníkovi včas 

výrobky. Hlavním motorem pro zavedení TPM v podniku musí být její management, 

protože je to výrazná změna zvyků, které doposud ve firmě byly vypracovány. Výrobní 

pracovníci nerozumí zařízení, na kterém pracují, nemají k němu vztah a péči. 

Problém spočíval v nečekaných poruchách na stroji, odstávky, opotřebení, 

nespolehlivosti nebo špatné údržby, které vedly ke zpoždění dodávky. Pro zlepšení 

spolehlivosti a funkčnosti strojů se začaly provádět různé aktivity, které vedly ke zvýšení 

produktivity. Metoda má základ ve firmě Toyota. Cíl TPM je maximalizovat efektivitu 

všech strojů a technických zařízení za účasti zaměstnanců (obsluha, seřizovači). 

TPM využívá pět základních činností na eliminaci přerušení v práci výrobního zařízení: 

• Využití optimálních podmínek pro práci na zařízení (čištění, mazání, utahování 

šroubů apod.). 

• Dodržování stanovených provozních podmínek. 

• Včasné rozpoznání a náprava poškozených prvků. 

• Eliminace konstrukčních nedostatků v zařízení. 

• Vylepšování schopností pracovníků v obsluze, diagnostice a údržbě zařízení [14, 

s. 93-94]. 

 

Obrázek 9: Základní prvky TPM [14, s. 94] 
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2.12.1 Ztráty ve využívání strojů a zařízení 

Pokud mluvíme o údržbě, musíme začít ztrátami zatěžující provoz a výkon strojů i 

zařízení. Ztráty vznikají na základě způsobu výroby, provozování i údržby konkrétního 

zařízení, a také na základě lidských chyb. Cílem údržby je tyto ztráty co nejvíce 

minimalizovat nebo úplně vyloučit. Nejdříve se však musí analyzovat druhy ztrát, které 

se při provozu strojů vyskytují. [12, s. 184] 

6 velkých ztrát: 

• prostoje díky poruchám strojů a neplánované prostoje 

• čas na nastavení a seřízení stroje  

• ztráty, které vznikly přestávkami ve výkonu zařízení 

• ztráty rychlosti průběhu ve výrobních procesech 

• nejakost 

• technologické zkoušky, snížení výkonu na základě náběhu výrobních procesů.  

 

Obrázek 10: 6 ztrát ve využívání strojů a zařízení [12, s. 184] 
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 Standardy v procesech výroby 

2.13.1 Význam standardizace 

Smyslem standardizace je redukce rozmanitých variant řešení na základě optimalizačního 

výběru, tvorby standardního řešení, stanovení platnosti a závaznosti přijatého řešení. 

Eliminace zbytečné rozmanitosti řešení ve výrobě (optimální využití výrobního zařízení, 

snižování fixních nákladů, jednodušší plánování, evidence a řízení). Výsledkem je 

standard (norma). 

2.13.2 Standard 

Je to dané nebo přijaté pravidlo, model či kritérium. Standardy slouží jako základ pro 

plánovaní, realizaci procesů v procesech přípravy výroby, umožňují kontrolu, hodnocení 

průběhu procesu a jeho vylepšování.  

2.13.3 Norma 

V obecném vyjádření představuje neměnný a závazný znak, nařízení nebo předpis 

vlastností, činitelů a činností ve výrobě a jejich kombinací. Pro teoretické a praktické 

účely je vytvořena řada metod tvorby norem. [11, s. 173-174]  
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 Plýtvání ve výrobních procesech 

Plýtvání můžeme rozdělit do 7 základních skupin. Můžeme zlepšit organizaci v podniku, 

tím se ale problém plýtvání nevyřeší (velké skladové zásoby). Skutečné problémy, na 

které můžeme v podniku narazit, se musí nejprve analyzovat (ptát se proč vznikají velké 

skladové zásoby, proč je potřeba transportovat materiál na dlouhou vzdálenost) a potom 

můžeme následně provést zlepšení. 

Tabulka 1: 7 druhů plýtvání [11, s. 88]  

Nadprodukce velké množství produktů 

Nadbytečné zásoby hromadění zásob ve skladech, velké výrobní dávky 

Defekty zmetky, různé opravy 

Zbytečná manipulace ohýbání, přenášení, podávání 

Špatné zpracování špatná úroveň kvality 

Čekání (prostoje) prostoje strojů, pracovníků, čekání na materiál, přepravu 

Transport přeprava materiálů, dílů 

 

2.14.1 Plýtvání způsobené nadprodukcí 

Výroba většího množství produktů než zákazník požaduje. Vzniká zbytečná potřeba 

skladovacích prostor v důsledku vyrobení určitého množství produktů navíc pro „případ 

nouze“. 

2.14.2 Plýtvání způsobené nadbytečnými zásobami 

Skladování nedokončených výrobků, hotových výrobků, materiálů atd. Všechny 

zmiňované položky zabírají místo na skladě. Ve vysokých zásobách se zbytečně drží 

finanční prostředky, které může firma vynaložit jinde. 

2.14.3 Plýtvání způsobené defekty 

Nekvalitní výrobky, které vytváří zbytečné náklady (opravy, ztráta času, práce a další 

finanční prostředky). [11, s. 88 - 89] 
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2.14.4 Plýtvání způsobené zbytečnými pohyby  

Pohyb pracovníka u výrobní linky musí mít pro výrobu a dokončení výrobku smysl. 

Pohyby, které nepřiblíží rozpracovaný výrobek k dokončení, se považují za nadbytečné 

(zvednutí součástky, pohyb pracovníka od výrobní linky do skladu). 

2.14.5 Plýtvání způsobené špatným zpracováním 

Zde můžeme uvést jako příklad špatné rozmístění výrobní linky v hale. Musíme se snažit 

o co geniálně nejjednodušší řešení v rámci výroby. 

2.14.6 Plýtvání způsobené prostoji 

Plýtvání vzniká pokud nejde pokračovat ve výrobním procesu. Nejčastěji to může být 

porucha stroje, nedostatek materiálu, ale i dlouhá byrokracie (potřeba zbytečných podpisů 

k výrobě). 

2.14.7 Plýtvání v oblasti dopravy  

Výrobní proces oddělen do několika úseků, sklad materiálu a výrobků bývá hodně 

vzdálen od výroby. Tok materiálu musí zajistit podnik (vysokozdvižné vozíky, paletové 

vozíky, dopravní pásy) a to jsou finanční náklady navíc. [11, s. 88 - 89] 

 

 

Obrázek 11: 7+1 druhů plýtvání [12, s. 46] 
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3 Popis vybraného podniku Alca plast, s.r.o. 

Společnost Alca plast byla založena v roce 1998 jako rodinná česká firma. V současnosti 

má 6 dceřiných společností v zahraničí a exportuje do více jak 40 zemí světa. Alca plast 

je největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě, vyrábí více než 

580 výrobků – ventily, sifony, moduly, žlaby, vpusti, WC sedátka a další sortiment. 

Firma dodává výrobky tuzemským, ale i zahraničním zákazníkům (Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Bělorusko, Polsko) a snaží se expandovat na další 

zahraniční trhy. 

Ve filozofii společnosti hraje klíčovou roli kvalita a design. Prémiová značka ALCA 

představuje řadu krásných výrobků s vysokou užitnou hodnotou.  

Alca plast je tvůrcem nových trendů v sanitární technice. Firma spolupracuje s předními 

českými designéry při tvorbě nových výrobkových řad, a za to získává několik 

designerských ocenění. [15] 

 

 

Obrázek 12: Logo firmy [15] 

 



31 

 

 Organizační schéma 

 

Obrázek 13: Organizační schéma [16] 
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 Historie firmy 

Firma Alca plast s.r.o. se v současné době řadí mezi největší výrobce sanitární techniky 

ve střední a východní Evropě. Ve filozofii společnosti hraje důležitou roli design a kvalita. 

Sortiment firmy byl utvářen na maximální uspokojení potřeb a požadavků zákazníků na 

základě dlouholetých zkušeností a kontaktů s trhem. Společnost využívá systém jakosti 

dle ISO 9001:2008. Všechny výrobky jsou uvedeny na trh až po úspěšném otestování v 

akreditované zkušebně ITC Zlín. 

Nejdůležitějším zaměřením firmy je lisování plastů, zpracování kovů a obchodní činnost 

v oblasti vodo-topo-plyn. Techničtí odborníci firmy kladou největší důraz na odolnost 

proti špatnému zacházení, tichý provoz, bezporuchovost, bezpečnost a spolehlivost všech 

použitých dílů.  Všechny výrobky, které firma na trh dodává jsou po skončení životnosti 

maximálně recyklovatelné. Základem výroby je lisovna plastů, která je vybavena 

vstřikolisy řadící se ke světové špičce značky Arburg, roboty a vyfukovacím strojem 

Kautex. 

Od počátku firmy stála v čele jedna jednatelka. Od svého založení byla firma 

provozována v pronajatých prostorech. V roce 1999 zakoupili majitelé podniku chátrající 

budovu po bývalé dřevozpracující firmě a následnou rekonstrukcí z něj postupně 

vybudovali jednu z nejmodernějších lisoven v České republice. 

V roce 2000 se vedení společnosti rozhodlo pro zavedení systému zabezpečení jakosti dle 

normy ISO 9001. Firma byla úspěšně certifikovaná v roce 2001 dle normy ISO 

9001:2000. 

V roce 2001 byla zrekonstruována administrativní budova. Firma investovala do vývoje 

a díky konstrukčnímu softwaru 3D CAD vybudovala svou nástrojárnu, která zabezpečuje 

větší část výroby nových forem. 

V první polovině roku 2005 firma postavila nové výrobní a skladovací prostory označené 

jako hala A na ulici Lanžhotská.  V červnu 2005 se výroba a sklady přesunuly do nově 

vybudovaných prostor o rozloze 5 500 m2. 

Od ledna roku 2008 je v provozu informační systém K2, do kterého byla na přelomu roku 

2008/2009 implementována vznikající kovovýroba. V říjnu 2008 byla zahájena 

kovovýroba. [17] 
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Od února 2009 se v kovovýrobě zpracovávala nerezová ocel a vznikaly podlahové žlaby. 

V červnu 2009 byl spuštěn provoz v hale B, která byla přistavena k výrobnímu závodu 

na Lanžhotské ulici. Plocha výrobního závodu se zvětšila na 10 000 m2. 

V roce 2011 dokončila firma další výrobní halu, na kterou Alca plast čerpal dotace. 

V roce 2016 byl zahájen provoz v hale D. Na hale probíhá výroba duroplastových 

sedátek, flexi hadic, polystyrenových izolací do předstěrových instalačních systémů a 

částečně i kovovýroba. Nachází se zde dva stroje. Konkrétně se jedná o laserový a 

vysekávací stroj Trumatic s ohraňovacím lisem. 

Na podzim roku 2017 firma otevřela zatím nejnovější halu C o rozloze 20 000 m2. Hala 

C navýšila kapacitu výroby až o 35 %. Přestěhovala se sem svařovna černého materiálu. 

Z haly A se přesunula nástrojárna a z haly B byla do haly C se přesunula veškerá 

kovovýroba. [17] 
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 Politika kvality 

Cílem, prioritou a závazkem české společnosti Alca plast, s.r.o., leadera výrobců sanitární 

techniky ve střední a východní Evropě, je vytvářet výrobky, které spolehlivě fungují, 

splňují požadavky zákazníků a obohacují kvalitu života. 

 

Ve filozofii společnosti hraje klíčovou roli: 

• Vysoká kvalita, bezporuchovost a spolehlivost výrobků. 

• Špičkový design a vysoká užitná hodnota výrobků. 

• Vytváření nových trendů v sanitární technice a rozlišování sortimentu o nové 

výrobkové řady. 

• Uplatnění výrobků společnosti Alca plast napříč širokou škálou zákazníků a 

obchodních trhů. 

 

Pro dosažení těchto cílů společně s návazností na managementem kvality zaměřuje 

vedení společnosti své činnosti do oblasti: 

 

1. Zajišťovat a maximálně naplňovat požadavky, potřeby zákazníků a 

zainteresovaných stran. 

2. Rozšiřovat a inovovat infrastrukturu, výrobní technologie a technická zařízení 

s cílem dosáhnout vyšší efektivnosti výroby a kvality výrobků. 

3. Ověřovat a testovat kvalitu a bezpečnost výrobků při jejich vývoji a v průběhu 

celého výrobního procesu. 

4. Neustále zlepšovat procesy, činnosti a systém managementu kvality ve 

společnosti. 

5. Zapojovat, motivovat a zvyšovat povědomí o významu jednotlivých činností 

pracovníků a jejich podílu na úspěšném fungování společnosti. [16] 
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 Výrobky firmy 

Tabulka 2: Výrobky firmy [18] 

Předstěnové instalační 

systémy 
Podlahové žlaby 

Průmyslové odvodnění z 

nerezu 

Montážní rámy Podlahové vpusti Ventily 

Ovládací tlačítka a senzory 
Venkovní 

odvodnění 
Kovové programy 

Příslušenství Flexi připojení Bazénové rošty 

WC sedátka Sifony Bezbariérový systém 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 Cíle projektu 

Cíl projektu představuje slovní popis účelu, kterého má být prostřednictvím realizace 

daného projektu dosaženo. Jedná se o strukturu definovaných vlastností nebo podmínek, 

které popisují budoucí výsledek. 

Cíl by měl být specifický a konkrétní. Měl by být opatřen měřitelnými parametry, podle 

kterých poznáme, zda bylo cíle dosaženo. Cíl musí být dosažitelný s využitím 

disponibilních zdrojů, časově ohraničený a přidělitelný jedinému subjektu 

s odpovědností. [19, s. 82-83] 

Při analýze současného stavu se pomocí špagetového diagramu zaměřím na současné 

rozmístění strojů ve výrobní hale, materiálový tok potřebný pro výrobu žlabu APZ1, sklad 

rozpracované výroby, leštění a montáž finálního produktu. 

Identifikuju problémy, které nejvíce trápí výrobu zvoleného produktu a na základě 

porovnání výchozího a cílového stavu, který se zaměřuje na zlepšení výkonnosti výroby, 

zrychlení výroby a zkrácení vzdálenosti potřebné pro dokončení produktu porovnám 

rozdíly současného a nového optimalizovaného stavu výroby. [20] 

Následně uvedu podmínky implementace a přínosy pro firmu i zákazníka, které vznikly 

optimalizací výroby konkrétního produktu na hale C. 
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 Představení zvoleného výrobku 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolil výrobek, který se ve firmě vyrábí nejvíce a má 

širokou škálu využití. Zvolený výrobek je podlahový žlab APZ1, který se vyrábí v hale 

C, kde sídlí hlavní kovovýroba podniku. 

Slouží především ve stavebnictví a používá se při odvodnění sprch v úrovni podlahy a 

používá se uvnitř budov. [18] 

 

 

Obrázek 14: Zabudovaný žlab APZ1 s roštem [18] 
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 Výkres výrobku 

 

Obrázek 15: Podlahový žlab APZ1 [16] 
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 Současný layout výrobní haly 

Na níže uvedeném obrázku vidíme aktuální rozmístění strojů ve výrobní hale C, která 

slouží pro výrobu výrobku žlabu APZ1. 

Aktuální rozmístění neodpovídá štíhlé výrobě, protože stroje jsou rozmístěny daleko od 

sebe a výroba není plynulá, protože se zde nachází i sklad rozpracované výroby. 

Pomocí špagetového diagramu určím tok materiálu po výrobní hale, který je nezbytný 

pro zhotovení polotovaru žlabu. [16] 

 

Obrázek 16: Současné rozmístění strojů [16] 

Legenda: 

0. Sklad materiálu 4. Pracoviště svařování 

1. Pracoviště laser Trumatic 5. Pracoviště rovnání a nastřelování 

2. Pracoviště ohýbání 6. Lasercell 

3. Pracoviště vystřihování * Sklad rozpracované výroby 
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 Špagetový diagram materiálového toku 

 

Obrázek 17: Aktuální špagetový diagram mater. toku [21] 

Legenda: 

0. Sklad materiálu a výrobků 4. Pracoviště svařování 

1. Pracoviště laser Trumatic 5. Pracoviště rovnání a nastřelování 

2. Pracoviště ohýbání 6. Svářecí box Lasercell 

3. Pracoviště vystřihování * Sklad rozpracované výroby 
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 Současný popis technologických operací 

Červená čára představuje technologické operace materiálu pro vaničky a nohy žlabu. 

Materiál v podobě nerezových plechů vychází ze skladu (0) a putuje na pracoviště 

Trumaticu (1), kde jsou současně vystřihovány laserem vaničky a nohy. Po dokončení 

technologické operace jsou přepraveny na sklad rozpracované výroby (*). 

Odtud jsou vaničky převzaty pracovníkem na technologickou operaci ohýbaní (2), kde 

jsou naohýbány do potřebných tvarů a znovu uloženy na sklad rozpracované výroby. 

Následně jsou vaničky převezeny pracovníkem svaření na pracoviště sváření (4), kde se 

střetávají všechny komponenty potřebné pro zhotovení produktu včetně lemů. Pracovník 

rovnání a nastřelování si převeze produkt na poslední technologickou operaci rovnání a 

nastřelování (5) trnů na žlab, kde je produkt dokončený. Tím materiálový tok po výrobní 

hale končí. 

Modrá čára představuje technologické operace materiálu pro krátké a dlouhé lemy.  

Původní materiál putuje ze skladu na nůžky, kde se vystřihují (3) konkrétní lemy a poté 

putují na sklad rozpracované výroby (*). Odtud se potřebné lemy přepravují na svařování, 

a jak už bylo zmíněno, svařují se společně s vaničkami a nožkami dohromady. 

Produkty se převezou zpět na sklad (0), z kterého jsou odváženy na leštění do kooperace 

k jiné firmě. Po leštění jsou žlaby dopravovány zpět do skladu, z kterého jsou převáženy 

na montáž, která se nachází v jiné hale ve stejném areálu. 

Celkový materiálový tok od vjezdu do výrobní haly až po dokončení produktu ve výrobní 

hale byla odborným odhadem dle výkresové dokumentace naměřen 200 metrů. [21] 

 Představení problémů 

• Rozmístění strojů 

• Leštění a montáž výrobku 

• Automatizace dvou technologií a využití svářecího boxu Lasercell 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 Rozmístění strojů 

Díky špagetovému diagramu se mi přesněji ukázal tok potřebného materiálu po výrobní 

hale. Ze současného stavu vyplývá, že výroba konkrétního žlabu APZ1 není štíhlá. 

Materiálový tok musí urazit průběžně dlouhé vzdálenosti, a také ještě vzniká držení 

kapitálu na skladu rozpracované výroby. 

Návrhem pro řešení problému s organizací pracovišť a příslušnými stroji je nové 

rozmístění strojů po výrobní hale a odstranění skladu rozpracované výroby. Materiál bude 

přepravovat skladník pomocní vysokozdvižného vozíku rovnou na další technologickou 

operaci a pracovníci jednotlivých operací si nebudou rozpracovaný materiál dovážet 

sami. Zruší se sklad rozpracované výroby a vznikne možnost pro lepší využití volného 

místa (např. nákup stroje, nové pracoviště). 
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Po přemístění dvou nevyužívaných laserů sloužících pro vypalování černého materiálu 

se uvolní dostatek prostoru pro novou organizaci výrobních strojů a pracovišť. 

Pracoviště ohýbání (2) se přesune za pracoviště laseru Trumatic (1), který je umístěn hned 

za vjezdem do výrobní haly. Vystřihování na nůžkách (3) se ponechá na místě jako na 

starém layoutu. Naproti nůžkám se přeorganizuje pracoviště svařování (4), za které se 

přesune rovnání a nastřelování trnů (5). [21] 

5.1.1 Nový layout rozmístění strojů 

 

Obrázek 18: Nové rozmístění strojů [21] 

Legenda: 

0. Sklad materiálu 3. Pracoviště vystřihování 

1. Pracoviště laser Trumatic 4. Pracoviště svařování 

2. Pracoviště ohýbání 5. Pracoviště rovnání a nastřelování 
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5.1.2 Nový špagetový diagram materiálového toku 

 

Obrázek 19: Nový špagetový diagram mater. toku [21] 

Legenda: 

0. Sklad materiálu 3. Pracoviště vystřihování 

1. Pracoviště laser Trumatic 4. Pracoviště svařování 

2. Pracoviště ohýbání 5. Pracoviště rovnání a nastřelování 
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5.1.3 Nový popis technologický operací 

Červená čára také zde představuje technologické operace pro vaničky a nohy žlabu. 

Materiál vychází ze skladu (0) a je přepravován na laser Trumatic (1), kde jsou 

vypalovány vaničky a nohy žlabu současně. Laser je umístěn ihned za vjezdem do haly 

C.  

Vypálené nohy žlabu APZ1 jsou přemisťovány rovnou na pracoviště sváření (4). 

Za Trumaticem je následně další pracoviště ohýbání (2), na kterém dochází k ohýbání 

vaniček do požadovaného tvaru. Z ohýbání jsou vaničky přepravovány na svařování, kde 

se střetávají s nohami žlabu a také s lemy, které byly vystřihnuty na nůžkách (3). 

Modrá čára znázorňuje technologické operace materiálu pro krátké a dlouhé lemy. 

Materiál pro vystřihování na nůžkách (3) je převezen ze skladu na pracoviště vystřihování 

(3). Krátké a dlouhé lemy o požadovaných rozměrech jsou vystřihnuty a dopraveny 

rovnou na pracoviště svařování (4).  

Všechny komponenty pro zhotovení produktu jsou společně svařovány a následně 

přepravovány na pracoviště rovnání a nastřelování, kde odpovědný pracovník dorovná 

žlab a nastřelí potřebné trny pro uchycení žlabu do země. 

Žlab je následně převážen zpět na sklad odkud musí ještě na kooperaci leštění k externí 

firmě. Poté se vrací znovu na sklad, odkud je převážen k montáži na halu B, kde se ke 

žlabu přidávají ještě plastové komponenty. [21] 

5.1.4 Podmínky realizace a přínosy 

Nové navržené řešení na rozmístění strojů ve výrobní hale bude mít vliv na průběh 

výroby. Odborným odhadem byl stanoven čas na postupné přeorganizování strojů a 

pracovišť na 14 dní přerušení výroby, které by se mohlo zvládnout v rámci celozávodního 

volna nebo vyrobením několika kusů žlabů do zásoby na sklad. Po reorganizaci pracovišť, 

zkrácení průběžných přepravních vzdáleností a lepší návaznosti technologických operací 

se navýší kapacita výroby o 10 %. Mezisklad rozpracované výroby se díky návaznosti na 

další technologickou operaci úplně zruší a nebude vznikat zbytečné držení kapitálu a 

rozpracované výroby ve výrobní hale. Po přeorganizování pracovišť a strojů se zkrátila 

doba od vjezdu do výrobní haly po dokončení produktu ve výrobní hale odborným 

odhadem dle výkresové dokumentace na 50 metrů. 
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 Leštění a montáž výrobku 

5.2.1 Současný stav 

Jak jsem již zmínil v technologickém postupu, hotový produkt je ze skladu haly C 

odvážen na kooperaci leštění. Firma, která provádí leštění má jeden týden na zhotovení 

žlabu, který je opět dopravován zpět do podnikového skladu haly C. 

Odtud je ještě jednou převážen na halu B, kde se přidávají různé plastové příslušenství 

ke žlabu APZ1 a ke kompletní montáži výrobku. Vzniká tak hotové zboží, které musí 

naposled putovat zpět na sklad haly C, aby mohl být vyexpedován. 

Největší problém zde vzniká v neustálém přepravovaní výrobku tam a zpět, jak už to je u 

kooperace nebo u montáže hotového výrobku. Vzniká tak velká časová prodleva a 

vznikají zbytečné náklady na přepravu. I kdyby firma Alca plast, s.r.o. zvládala vyrábět 

podle svých předpokladů, pořád musí být závislá na druhé externí firmě. To může 

znamenat určité nevýhody (např. výpadky proudu nebo poruchovost strojů v externí 

firmě), které by zabrzdily dodání hotového zboží zákazníkovi. [16] 
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5.2.2 Návrh řešení 

Zde bych chtěl využít nevyužitých prostor ve výrobní hale C, které se nacházejí vedle 

zařízených nástrojáren a navrhnout firmě možnost leštění výrobků v hale C. Montážní 

linka plastových doplňků ke žlabu APZ1 a dalším výrobkům, které se montují 

z kovovýroby by se mohla přesunout také na výrobní halu C. [21] 

 

Obrázek 20: Nové leštění a montáž v hale C [21] 

5.2.3 Podmínky realizace a přínosy 

Nákup vybavení pro halu, která bude sloužit k leštění výrobků. Přesunutí montážní linky, 

která se nachází na hale B. 

Jako hlavní přínosy pořízení vlastního leštění a přesunutí montážní linky do haly 

s kovovýrobou vidím v časové a peněžní úspoře. Zkrátí se čekací doba pro odběr výrobku 

o jeden týden. Peněžní úspora spočívá v ušetření placení zisku firmě za leštění a 

v nákladech na neustálém přepravování mezi kooperací a skladem. Možnost poskytování 

leštění pro jiné firmy. 
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 Rozmístění strojů s automatizací dvou technologií 

5.3.1 Návrh řešení 

Mimo téma bakalářské práce vidím možnost automatizace některých technologií, které 

by usnadnily a zrychlily ještě více výrobu a plynulý tok materiálu.  

Jestli by se firma rozhodla řešit danou problematiku, navrhuji nechat rozmístění strojů, 

které jsem zmiňoval výše s automatizací pracovišť ohýbání a nastřelování trnů.  

V ohýbání by se jednalo o robota, který by zvládal vkládání a vykládání materiálu sám. 

Obsluha by se musela starat o údržbu stroje a případné přeprogramování.  

V pracovišti nastřelování by obsluhu stroje zajišťoval pracovník rovnání, jelikož tyto dvě 

operace jsou na sebe návazné. Pokud by byla automatizace provedena, musíme také 

počítat s ochranným pásmem okolo strojů, aby nedošlo k poranění pracovníků 

Dále bych doporučil využití svářecího boxu Lasercell, který nebyl doposud do výroby 

zapojován. Jeho výhoda spočívá ve větší rychlosti, přesnosti a kvalitě všech svárů. 
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Obrázek 21: Nové rozmístění strojů s automatizací [21] 

Legenda: 

1. Pracoviště laser Trumatic 4. Pracoviště svařování 

2. Pracoviště ohýbání 5. Pracoviště rovnání a nastřelování 

3. Pracoviště vystřihování  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla vypracována ve společnosti Alca plast, s.r.o. se sídlem v Břeclavi 

s cílem navrhnout štíhlou výrobu pro konkrétní produkt podniku žlab APZ1 tak, aby byla 

výroba co nejvíce efektivní a plynulá. Štíhlá výroba dokáže analyzovat plýtvání a na 

základě vyhodnocení zvýšit produktivitu a zkvalitnit výrobní proces k větší spokojenosti 

koncového zákazníka. 

V analýze současného stavu byly stanoveny problémy, které výrobu nejvíce trápily a 

v návrhu řešení bylo navrhnuto několik doporučení pro podnik, aby výroba žlabu APZ1 

byla štíhlá. Pomocí teorie o špagetovém diagramu se určil materiálový tok, který je pro 

výrobu produktu nutný. 

Na základě špagetového diagramu se v bakalářské práci ukázalo, že žlab APZ1 není 

vyráběn v systému štíhlé výroby, protože je z podnikové výkresové dokumentace 

viditelné špatné rozmístění pracovišť s jednotlivými stroji a průběžné dlouhé přepravní 

vzdálenosti. Materiálový tok byl dlouhý a výroba nebyla efektivní. Ve výrobní hale C se 

nacházel také sklad rozpracované výroby, z kterého si každý pracovník odebíral 

rozpracovaný materiál sám. Leštění materiálu probíhalo v kooperaci u externí firmy, 

v které se produkt zdržel jeden týden. Následně byl dopravován zpět na podnikový sklad 

kovovýroby a ještě jednou převážen k montáži na halu B. 

Pomocí analýzy špagetovým diagramem byl stanoven návrh na přeorganizování 

pracovišť a strojů, kde byla navrhnuta změna přemístit pracoviště ohýbání, svařování a 

rovnání s nastřelováním za pracoviště laseru Trumatic pro rychlejší návaznost 

technologických operací. Tím se minimalizovaly transportní vzdálenosti a zkrátily čekací 

prostoje, které vznikaly průběžnou dopravou rozpracovaného materiálu.  

Přínosy nového rozmístění strojů jsou zkrácení původního materiálového toku v oddělení 

kovovýroby ve výrobní hale C z neefektivních 200 metrů na optimalizovaných 50 metrů, 

odstranění skladu rozpracované výroby a možnost navýšení výrobní kapacity díky 

lepšímu rozmístění pracovišť i strojů a rychlejší návaznosti následujících operací. 

Druhým návrhem bylo zrušení kooperace leštění u jiné firmy a přesunutí montážní linky 

k balení konečného produktu. Zde bylo doporučeno firmě využít prázdných prostorů, 

které neměly doposud své využití a zařídit svou leštící halu. 
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Přínosy tímto doporučením jsou hlavně v časové, ale i finanční úspoře. Zkrátí se doba 

čekání na vyleštění výrobku o jeden týden a nebudou vznikat náklady vůči externí firmě, 

které jsou v podobě vyplacení zisku za leštění produktu nebo přepravní náklady. 

Třetím doporučením mimo téma bakalářské práce byla navržena možnost automatizace 

dvou technologií. Konkrétně se jednalo o operaci ohýbání a nastřelování trnů které by 

přispěly ke zvýšení rychlosti, větší produktivitě a efektivnější práci ve výrobě. V 

navrhovaném řešení se také počítá s využitím svářecího boxu Lasercell, který nebyl 

doposud do výroby zapojován. 
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