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Školení Lean Pull Expert 

Kurz Lean Pull Expert se zaměřuje na zavedení tahového systému řízení výro-

by. Školení v reálném prostředí výroby! 

Školení poskytuje přehled možných uspořádání pracovišť a definování jejich 

hranic, tak aby obsluha vyráběla co nejefektivněji a mohli jsme pravidelně a 

včas dodávat vstupní materiál a odebírat hotové výrobky. 

Naučíme se navrhovat uspořádání skladů ve formě supermarketu a simulací si 

vyzkoušíme vlivy na velikost supermarketu a jeho výpočet. 

Definujeme si předpoklady zavedení Kanban systému a praktickým cvičením si 

osvojíme metodu výpočtu množství Kanbanů v oběhu. Zaměříme se na vyrov-

návání výroby a tvorbu malých výrobních dávek v systému tahu. 

 

 

Tah – vyráběj jen to, co chce zákazník! 

 

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

rozpracovanost. 

 Složité plánování výroby jednotlivých oddělení včetně nutnosti 

neustálého ověřování stavu zásob mezi nimi. 

 Složité materiálové toky ve výrobě a hledání materiálu. 

 

Co se naučíte  Navrhovat a analyzovat pracoviště podle zásad systému tahu 

(micro layout, ergonomie pracoviště a pohybu s materiálem) 

 Navrhovat efektivní hranice pracoviště a navázat je na efektivní 

průběžné zásobování (Milk Run) 

 Navrhovat uspořádání skladů formou supermarketů včetně výpo-

čtu jejich velikosti (FIFO) 

 Navrhovat a implementovat Sekvenční zásobování a Kanban 

 Výpočty Kanbanového okruhu 

 Používat vyrovnávání výroby a tvorbu výrobních dávek (vyrovná-

vací box, EPEI, tvorba výrobních dávek) 

 Ucelíte si znalosti o správném fungování tahového systému 

 



 

 

 

www.capability.cz  

 

Moduly školení a agenda 

 

Systém tahu  Kanban 

Uspořádání pracovišť Vyrovnávání výroby (Heijunka) 

Hranice pracovišť Audity (Kamishibai) 

Supermarket Kaizen aktivity 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Reference Etimex | Dongwon | Letoplast | Magna | Panasonic | JMA | MDEXX 

MD | Bonatrans | Nemak | Siemens | Fritzmeier | CTS |  

Cooper Standard 

 

Kontakt Richard Hodulák 

richard.hodulak@integratedconsulting.cz 

Libor Čadek 

libor.cadek@integratedconsulting.cz 
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