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Lean Pull Expert 

Kurz Lean Pull Expert je zaměřen na ergonomii pracovišť, interní logistické 

úkony a procesy ve vazbě sklad-pracoviště. Účastníci jsou vedeni kombinací 

výkladu jednotlivých technik/nástrojů a série krátkých workshopů analyzujících 

na praktických případech příležitosti v jednotlivých tématech. 

Na výrobní lince přezkoumáme připravenost k efektivnímu zásobování. Revidu-

jeme potřeby interního i externího zákazníka. Provedeme ergonomický audit 

pracoviště s vazbou na manipulaci s materiálem. Identifikujeme hranici zásobo-

vání pracoviště. 

Provedeme analýzu dopravy mezi pracovišti, ze skladu na pracoviště a ve skla-

dech příjmu a výdeje. Navrhneme úpravy mechanismu pro odstranění plýtvání 

z procesu a zavedení systémového, logického tahového mechanismu. 

Naučíte se intuitivně odhadovat potřebné zásoby v supermarketech, stejně tak 

jako komplexní výpočet a sestavení logiky kanbanového řídícího systému. 

 

 

Tah – vyráběj jen to, co chce zákazník! 
Naučíme vás naslouchat hlasu vašeho 
procesu.  

 

Typické situace  Vysoký stav mezioperačních zásob (WIP) a nedostatek místa pro 

rozpracovanost. 

 Složité plánování výroby, či složité materiálové toky ve výrobě a 

hledání materiálu. 

  

Co se naučíte  Navrhovat ergonomické pracoviště minimalizující plýtvání při ma-

nipulaci a jasně definovat potřeby na interní logistiku 

 Zásobování linek logistickým vlakem  

 Navrhovat uspořádání skladů ve formě supermarketu včetně vý-

počtu jejich velikosti (FIFO). 

 Navrhovat a implementovat Kanban, JIS, JIT systémy. 

 Leveling výroby, Heijunka,a další nástroje interní logistiky 
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Moduly školení a agenda 

 

Připravenost pracoviště  
Hranice zásobování, potřeby interního zákaz-

níka, aktivní bariéry na pracovišti 

Ergonomie zásobování Manipulace na pracovišti v hodnotové analýze 

Milk Run 
Analýza systému dopravy, nalezení příležitosti 

maximálně efektivního systému zásobování 

Supermarket, JIS, JIT 
Využití a organizace supermarketů v jednotli-

vých systémech zásobování 

Kanban 
Výpočty kanbanového systému a worksho-

pový přístup k optimalizaci kanbanů 

 

 

Základní atributy školení 

 

Doba trvání  3 dny 

Cílová skupina  Vedoucí výroby, manažeři kvality, inženýři kvality, procesní inženýři, 

mistři, logistici a plánovači, Lean specialisté 

Počet účastníků  10-14 

Jazyk školení  Česky, anglicky 

Lokace  Výrobní závod v ČR = reálné prostředí / problémy / řešení 

 

 

 

 

Reference Brose | Memco | CTS | Cooper Standard | Foxconn | Tyco (TE Con-

nectivity) | Grammer | ITT Holding  

 

Kontakt Richard Hodulák 

richard.hodulak@integratedconsulting.cz 

Josef Procházka 

Josef.prochazka@integratedconsulting.cz 
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