
2. DEN / PÁTEK, 23. 9. 2016

8:00 Rekapitulace  poznatkù z exkurze,

diskuse s vedením firmy

09:00 Prezentace projektù specialisty firmy

12:00 Øešení témat úèastníkù a transfer zkušeností

13:00 Shrnutí a závìr
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1. DEN / ÈTVRTEK, 22. 9. 2016

11:30 Registrace úèastníkù, ubytování 

12:00 Obìd, pøedstavení programu a pøesun 

do RPC Promens

13:30 Exkurze do výroby firmy a diskuse témat

18:30 Veèeøe, raut, sdílení zkušeností 

s vedením firmy

Cesta  za  inspirací  a  zkušenostmi  špièkových  výrobních  firem.

PRO VÝROBA Tour 2016

3. ETAPA: LAYOUTOVÁ

RPC PROMENS, Zlín

22. - 23. záøí 2016

Místo konání: Hotel Baltaci U Náhonu, Podvesná IV/3946, Zlín 

Pøíbìh firmy PROMENS je velmi inspirativním pøíkladem toho, jak lze dlouhodobì zvládat meziroèní nárùsty obratu 
v desítkách procent pøi podobném zvyšování produktivity v malosériové výrobì a v prostorovì omezených 
podmínkách. Efektivní uplatnìní metod prùmyslového inženýrství je zde viditelné v ryzí podobì, vèetnì jasnì 
mìøených efektù. Firma se od roku 1991 vìnuje vývoji a výrobì velkoplošných plastových dílù ve støedních sériích 
technologií RIM (reaktivní vstøikování) a VF (vakuové tvarování), vèetnì komplexních dodávek výrobkù doplnìných 
o všechny návazné výrobní operace, jako je lakování, CNC oøez, svaøování ultrazvukem, lepení, vèetnì navazující 
montáže podskupin, dodávaných pøímo na montážní linky zejména výrobcù stavebních a zemìdìlských strojù i 
nákladních a osobních automobilù. Skupina Promens AS se stala v roce 2015 souèástí nadnárodní skupiny RPC 
group. „Když plánujeme investici do nové haly, známe pøesnì její návratnost postavenou èasto na efektech z layoutu. 
Efektech prokázaných úsporami pøímých jednicových operátorù, režijních èinností, zkrácením dopravních 
vzdáleností, snížením pracnosti a zvýšením efektivity“, s hrdostí sdìluje prùmyslový inženýr Tomáš Nálevka, 
podporovaný øeditelem Robertem Zatloukalem.



Je øeditelem výrobního závodu RPC Promens 

Zlín od roku 1994. Úèastnil se jeho budování od 

jeho založení jako soukromé spoleènosti na zelené louce       

v  roce 1991. Jeho hlavním úkolem bylo pøemìnit 

nìkolikaèlenný výzkumný tým z bývalého Výzkumného 

ústavu gumárenské a plastikáøské technologie ve 

standardnì fungující firmu. Vìøí, že klíèovou podnikovou 

výhodou je efektivní FIREMNÍ kultura, které umožnuje mít 

výborné výsledky a souèasnì radost z práce.

TOMÁŠ  NÁLEVKA

Tomáš je prùmyslový inženýr, který se tomuto 

oboru vìnuje již od roku 1988. Jeho specializací 

je implementace metod štíhlé výroby, mìøení a normování 

práce a optimalizace pracoviš�. Hlavní pøedností Tomáše 

Nálevky, kromì toho, že hraje velmi dobøe na kytaru, je 

nekompromisní odstraòování plýtvání ve výrobních 

procesech s cílem pøinášet co nejvìtší finanèní efekty 

vlastníkùm procesù.

ROMAN  BOØUTA

Roman je procesní inženýr vakuového 

tvarování, v Promens je od roku 2014. 

Specializuje se na proces vakuového tvarování, nejenom na 

jednotl ivé kroky procesu - l isování, CNC oøez,      

dokonèovací operace - ale i na proces jako takový.          

Hlavní  pøedností je jeho zamìøení na ekonomiku procesu = 

ko n ku re n c e s c h o p n o st  p ro c e s u .  M á z ku š e n o st i  

z nadnárodních firem jako  Continental  Automovite   nebo 

Schneider-Electric.

1.    VSTUP  DO  TÉMATU

        Úvodní pøedstavení firmy - prezentace spoleènosti.

Proè je práce s  LAYOUTY  jedním  z klíèù  k úspìchu  Promens 

a jak vše efektivnì podpoøit aplikací dalších metod 

prùmyslového inženýrství? Jak vtìsnat výrobu roènì 

rostoucí v desítkách procent do omezených prostor? 

Investice do nových hal musí být podložena jasnì 

prokázanou návratností ze zvýšení efektivity výroby 

zejména díky novému LAYOUTU. Lze všechno dopøedu 

spoèítat? Jaké jsou souvislosti v prokazování úspor? Jak 

pøesvìdèit  majitele  o  potøebnosti  investic?

ROBERT  ZATLOUKAL

LÍDØI 3. ETAPY ZLÍN /  22. - 23. 9. 2016

2. INSPIRATIVNÍ ÈÁST

Pro úèastníky je pøipravena exkurse do firmy ve skupinách jak 

do výroby jednotlivých komponentù, tak i do provozu 

finálních montáží.  Všichni úèastníci uvidí všechny èásti firmy, 

z pohledu bezpeènosti budou pøipraveny veškeré potøebné 

ochranné pomùcky. To vše s odborným výkladem manažerù   

a specialistù, kteøí nejen obecnì pøedstaví dané procesy, ale 

popíší, jak která èást firmy pøispívá svojí èinnosti k tvorbì 

pøidané hodnoty.

3. ZNALOSTNÍ ÈÁST

A)  Lay out

J̈ak se øešily prostorové problémy v minulosti          

a jak dnes?

Ödkud získáváme impulsy pro úvahy o zmìnách 

rozložení technologií a uspoøádání pracoviš�? 

J̈aké jsou skuteèné pøínosy zmìn, jak mìní postoje 

lidí, jak poèítat návratnost nezbytných investic?

B)  Mìøení práce jako zdroj inspirací

V̈azba stroje a lidí je nikdy nekonèící pøíbìh - 

spolupráce prùmyslových inženýrù s týmy a její 

efekty.

J̈aké jsou souvislosti, jak vytìžit informace 

z mìøení práce, jak prùbìžnì zahrnovat zlepšení    

do standardù?

K̈teré metody mìøení práce se osvìdèily                   

a které ne?

C)  Value Stream Mapping

P̈roè je dobré provádìt VSM opakovanì?

J̈ak dìlat VSM efektivnì a jak mìøit úspìšnost 

zmìn?

J̈aký je vzájemný vztah mezi VSM a LAYOUTEM?

4. SHRNUJÍCÍ  ÈÁST

Øešení konkrétních problémù úèastníkù, 

transfer zkušeností 

Úèastníci mohou získat inspiraèní podnìty pro øešení 

vlastních projektù a také dodat inspiraèní podnìty 

hostitelské firmì a ostatním úèastníkùm

Úèastníci obdrží prezentace lídrù, metodiky,      

formuláøe i ukázky pøípadových studií.
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