
 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

 

Diplomová práce obsahuje charakteristiku a analýzu materiálových toků ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a. s. Praktická část popisuje nedostatky v oblasti 

toku materiálu, skladování a dopravy uvnitř podniku. Navrhovaná řešení jsou porovnány se 

stávajícím stavem a vyhodnoceny. 
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Abstract 

 

The thesis contains the characteristics and analysis of material flows in ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná, a. s. Practical part describes the deficiencies in the material flow, storage 

and transport within the company. The proposed solutions are compared with the current 

situation and evaluated. 
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Úvod 

 

Problematice logistiky se v dnešní době dostává velké míry pozornosti. Děje se tak 

v důsledku exploze informačních technologií a pokračující globalizace světového trhu, které 

nutí podniky orientovat se více na kvalitu a spokojenost zákazníků. Tato vědní disciplína se 

stala nejen významnou oblastí podnikání, ale i nedílnou součástí filozofie řízení společností. 

Logistika je v posledních letech zároveň velkou marketingovou zbraní, kterou lze vhodně 

využít k získání konkurenční výhody. Proto je význam logistiky uznáván na celém světě, 

obzvláště teď v období ekonomické krize.[8] 

Pro účely diplomové práce byl zvolen místní průmyslový podnik, jehož hlavním předmětem 

činnosti je výroba a prodej podélně svařovaných ocelových profilů a trubek. Tato organizace 

s bohatou historií se v posledních letech stala součástí největšího ocelářského koncernu na 

světě, ale i tak se nevyhnula celosvětové ekonomické recesi a s ní spojeného úbytku 

poptávky.   

Cílem této práce je provedení analýzy materiálových toků, systému skladování a přepravních 

tras ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a. s., a na základě získaných 

poznatků navrhnout případná zlepšení vedoucí k optimalizaci jednotlivých pracovních 

činností. 

První kapitola obsahuje teoretická východiska zabývající se oblastí logistiky jako celku, 

následují jednotlivé druhy logistických technologií a přístupů, problematika řízení zásob, 

dopravy uvnitř i vně podniku a skladování. 

Další kapitola představuje společnost Arcellor Mittal Tubular Products Karviná, a. s., její 

historii, současnost, předmět činnosti a sortiment výrobků skládající se z trubek a profilů. 

V praktické části je popsán nynější stav zkoumaných oblastí toku materiálu, skladování a 

dopravy a analyzovány jejich nedostatky. Následují návrhy možných řešení, porovnání se 

současným stavem, vyhodnocení jejich předností či případných nedostatků včetně hlediska 

nákladovosti a úspor. 

V závěru je pak provedeno stručné shrnutí získaných poznatků a navrhovaných možností 

případných řešení.  



2 
 

1 Teoretická východiska 

 

1.1 Logistika 

 

Vývoj ekonomické reality posledních dvou desítek let je charakteristický obrovskou 

dynamikou a komplexností všech vstupů, výstupů i vnitřních souvislostí. Obecně jsou tyto 

trendy dány především rozvojem technologií, materiálů, strojního vybavení společně se 

změnami masových potřeb k potřebám individuálním. Nestačí však jen vyrobit nebo nakoupit 

kvalitní zboží či připravit kvalitní služby, ale je zapotřebí postarat se, aby bylo správné zboží 

nebo služba, ve správné kvalitě, u správného zákazníka, ve správném množství, na správném 

místě, ve správném okamžiku a s vynaloženými přiměřenými náklady, a to vše nám pomáhá 

řešit samostatná vědní disciplína – logistika.[13] 

V nejširším slova smyslu zahrnuje logistika nákup a prodej.[2] Z teoretického i praktického 

pohledu je to hlavně výroba, stejně jako její zajištění výrobními faktory na straně jedné a 

zabezpečení distribuce směrem k zákazníkovi na straně druhé. Nalézt řešení požadavků 

zákazníků a tím zajistit konkurenční schopnosti výrobního podniku, lze integrací jejich 

plánování a řízení, při rozhodujícím podílu integrující funkce logistiky.[13] 

Počínaje 21. stoletím hovoříme o éře informatiky. Využití logistiky v hospodářské praxi musí 

tak splňovat tyto atributy: 

- logistika se musí stát součástí globální strategie, 

- logistické služby musí být jedním z klíčových nástrojů k dosažení vyšší 

konkurenceschopnosti podniku, 

- logistický systém musí být integrovaný.[13] 

Úkolem podnikové logistiky je zajištění optimálních nákladů podniku v daném čase 

prostřednictvím zvýšení flexibility a přizpůsobivosti podniku měnícím se podmínkám na trhu. 

Vnitropodnikovou logistiku tak členíme na: 

- zásobování, 

- výrobu, 

- dopravu, 

- skladování.[8] 

Zásobování a skladování jsou hlavními funkcemi materiálového hospodářství podniku jako 

útvaru v rámci organizační struktury. Snahou každého podniku je snižování stavu zásob a 

zrychlování vnitropodnikové dopravy, což pak vede i k úsporám v nákladech. Výrobní 
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logistika se obecně zabývá činnostmi, které souvisí s materiálem, tokem surovin, pomocných 

prostředků, polotovarů, včetně informací až ke skladu hotových výrobků. Dopravní logistika 

zase řeší logistické úlohy a opatření, které jsou realizovány při přípravě a uskutečňování 

dopravy.[8] 

 

1.2 Logistické technologie 

 

Pomocí vhodných metod přístupů a procesů řízení je v logistických systémech snaha o výběr 

a uspořádání jednotlivých operací tak, aby optimálně fungovaly. Jedná se tedy o zajištění 

zákazníky požadované úrovně logistických služeb při co nejnižších nákladech či dosažení co 

nejvyšší úrovně poskytovaných služeb při stanovené výši nákladů. Logistickými 

technologiemi jsou pak označovány sledy úkonů, sekvencí a operací uspořádaných do 

jednotlivých ustálených procesů.[13] 

Mezi nejdůležitější logistické technologie řadíme: 

 

1.2.1 Kanban 

Tato bezzásobová technologie, jež byla vyvinuta japonskou společností Toyota Motors 

v polovině minulého století, se poměrně rychle rozšířila hlavně ve výrobních podnicích 

v celém světě. Metoda je pojmenována po kartách, které jsou připojeny k jednotlivým 

přepravkám obsahujícím standardizované množství určitého materiálu, dílu apod. Někdy je 

taktéž nazývána jako Toyota Production Systems (TPS). Nejvíce je používána ve 

strojírenských podnicích, především v automobilovém průmyslu. Tato metoda má vynikající 

výsledky u těch dílů, které se používají pravidelně. Vychází z následujících principů: 

- fungují tzv. samořídící regulační okruhy tvořící dvojice článků (dodavatel – 

odběratel), které jsou vzájemně propojené na základě tažného principu, 

- objednací množství se rovná obsahu přepravního prostředku nebo jeho násobků, 

jež je vždy naplněn pevně stanoveným množstvím materiálu, 

- spotřeba materiálu je stabilní bez větších změn a výkyvů, 

- dodavatel ani odběratel netvoří žádné zásoby, 

- dodavatel ručí za kvalitu dodávaného materiálu a odběratel musí objednávku vždy 

převzít, 

- dodavatel a odběratel synchronizují své činnosti a jejich kapacity jsou 

vyvážené.[13] 
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Nejvyšší efektivnosti dosahuje tato metoda především ve velkosériové výrobě, s ustáleným 

prodejem, jednosměrným tokem materiálu, kde nedochází k velkým změnám požadavků na 

finální výrobu a výrobní operace je možné snadno sladit. Tato metoda je podmíněna 

značnými změnami v řízení a vysokou kvalifikací a odborností pracovníků. Zaručuje jak 

plynulý provoz a vysokou produktivitu, tak i efektivnost výroby. Díky výborné přehlednosti 

ani nepotřebuje používat výpočetní techniku.[13] 

 

1.2.2 Just in Time 

Just in Time (JIT) vznikla počátkem 80. let v Japonsku a USA a je nejznámější logistickou 

technologií. První firmou, která tento přístup zavedla, byla Toyota. Uplatněním ve výrobě 

byla tato metoda považována za provozní řízení přístupu určené pro výrobní firmy, kdy 

zlepšení výkonu je dosahováno díky snižování ztrát.[5] 

Základem této metody je uspokojit poptávku po určitém materiálu ve výrobě v přesně 

dohodnutých a dodržovaných termínech podle potřeb odběratelů. Díky propojení nákupu, 

výroby a logistiky je JIT považována za rozšířenou technologii Kanban. Filozofie JIT se 

především snaží identifikovat a odstraňovat ztráty ve všech místech a fázích výroby pomocí 

koncepce neustálého zlepšování nebo-li dostat potřebný materiál na potřebné místo a 

v potřebném čase.[13] 

Úspěchem implementace JIT je podmíněno splněním následujících předpokladů: 

- dodavatel se musí přizpůsobit odběrateli, který je dominantním článkem, tzn. 

synchronizovat svou činnost s jeho potřebami, 

- přepravou je pověřen kvalitní dopravce, tzn. spolehlivost a přesnost má přednost 

před rychlostí přepravy, 

- dokonalý informační systém mezi všemi partnery, který poskytuje potřebné 

podklady pro plánování, sledování i operativní řízení všech procesů.[13] 

Zavedení JIT do výroby obvykle uplatní princip tahu – přizpůsobí výrobu známé poptávce. 

Přínosy technologie JIT jsou tyto: 

- značné snížení stavu zásob, 

- snížení velikosti prostor výrobních procesů, 

- výrazné zkrácení doby toku materiálů. 

- zlepšení obrátkovosti zásob, 

- zvýšení produktivity a vyšší úroveň řízení výroby.[13] 

Spolu s těmito přínosy ale souvisí i jistá omezení a problémy v oblasti výroby, které můžeme 

shrnout do tří kategorií – výrobní plánování daného podniku, výrobní plánování dodavatelů a 
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geografická poloha dodavatelů. Nejčastější příčinou problémů při implementování JIT je 

především nedostatek spolupráce ze strany dodavatelů. Aby se tomuto předešlo, musí si 

většinou dodavatel a kupující poskytnout přístupy do plánovacích systémů výroby. Navíc 

dodavatelé obdrží k dispozici dlouhodobé plány výroby odběratelů. Ze strany dodavatelů zase 

naopak putují informace kupujícím o vývoji, plánech výroby či případných problémech.[13] 

Využití principů JIT i na systém nákupu reprezentuje technologie JIT II, kdy je umístěn 

zástupce dodavatele přímo do výroby či distribuce podniku kupujícího. Dochází tak ke 

zlepšení komunikace, zvýšení kvality a rychlejším odezvám.[13]  

 

1.2.3 Quick Response 

Quick Response (QR), nebo-li „rychlá reakce“, je orientována na řetězce spotřebního zboží 

z výroby přes velkoobchodní síť do maloobchodu. Její vznik se datuje do osmdesátých let 

minulého století, kdy se začala používat v USA u textilního a oděvního zboží. Podstatou této 

technologie je zdokonalení řízení zásob a zvýšení efektivity pomocí urychlení toku zásob.[13] 

V porovnání s JIT je zaměřena mnohem šířeji neboť se jedná o použití principu JIT v celém 

zásobovacím řetězci od dodavatele vstupních surovin až po finálního spotřebitele. Každý 

článek řetězce musí sdílet informace o zásobách, objednávkách a prodeji s ostatními partnery, 

přičemž jejich vzájemné vztahy musí být mnohostranné. Elektronická výměna dat (EDI) a 

automatická identifikace tvoří dva základní předpoklady pro zavedení této metody. Přínosy 

QR: 

- snížení objemu zásob pomocí jejich kontroly a možnost objednání zboží každý 

den, 

- rychlejší tok informací a vyšší jistota při rozhodování, 

- menší rozsah manipulace se zbožím, 

- menší nároky na skladovací plochy, 

- zkrácení doby odezvy, objednané zboží je dodáno během 1 – 2 dnů, 

- vyšší zisky – zásoby a náklady klesají, příjmy rostou.[13] 

 

1.2.4 Efficient Consumer Response 

Efficient Consumer Response (ECR) je zvláštní variantou QR, která vznikla v USA koncem 

20. století pro potravinářské řetězce. Tato technologie se prostřednictvím propojení 

logistických řetězců od dodavatelů přes výrobní závody, distributory, zprostředkovatele, 

velkoobchod až po maloobchodní síť snaží plnit potřeby a přání koncových zákazníků, 
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spotřebitelů. Základem ECR je využití elektronické výměny dat, automatické identifikace 

čárovými kódy a elektronický převod peněz. Rozlišujeme čtyři strategie: 

- strategie řízení logistických řetězců s cílem stabilizace toků s minimálními 

zásobami zboží, 

- strategie objektivního uspořádání sortimentu do jednotlivých skupin výrobků, 

- strategie uvádění nových výrobků na trh, 

- promoční strategie.[13] 

 

1.2.5 Hub and Spoke 

Podstatou této technologie je konsolidace menších zásilek do větších skupin, celků, které jsou 

po přepravě dopravními prostředky opět rozděleny. Drobné a častější zásilky na kratší 

vzdálenosti jsou prováděny nákladními automobily. Dálková přepravy mezi centry se 

uskutečňuje dopravou kamionovou, železniční, volní i leteckou. Obvykle jsou využívány i 

kontejnery nejen pro lepší využití těchto dopravních prostředků, ale zároveň slouží i jako 

dočasné skladovací prostory při sdružování a rozdružování zásilek. Mezi výhody Hub and 

Spoke řadíme: 

- nižší dopravní náklady, 

- ekologicky šetrnější oproti JIT, 

- nižší zátěž dopravních komunikací. 

Naopak nevýhodami jsou: 

- nepoužitelnost u kratších přepravních vzdáleností, 

- vyšší finanční náročnost.[13] 

 

1.2.6 Cross-docking 

Základem Cross-dockingu je začlenění distribučního centra jako článek do dodavatelského 

řetězce mezi dodavatele na jedné straně a maloobchodem na straně druhé. V distribučním 

centru se zboží neskladuje, jen třídí, kompletuje a ihned expeduje zásilky do jednotlivých 

prodejen.[13] 
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1.3 Řízení zásob 

 

Skladovou zásobu středně velkého podniku představují tisíce položek materiálů či hotových 

výrobků a tak není možné, ani účelné, věnovat všem položkám zásob stejně velkou pozornost. 

Jednotlivé položky ve skladech je nutné rozdělit do několika skupina a při řízení jim věnovat 

odlišnou pozornost. K tomuto rozdělení skladového sortimentu do jednotlivých kategorií se 

používá několik metod. Nejčastěji je používaná analýza ABC nebo XYZ, případně jejich 

vzájemná kombinace.[14] 

 

1.3.1 Analýza ABC 

Analýza ABC vychází z tzv. Paretova pravidla, dle něhož cca 80 % důsledků vyplývá 

přibližně z 20 % počtu možných příčin, tzv. pravidlo 80:20. V oblasti řízení zásob tak malá 

část počtu položek představuje většinu z celkové hodnoty spotřeby, nebo velká část 

z celkového objemu nákupu je odebírána od docela malého počtu dodavatelů. To má následně 

vliv na řízení, kdy je zapotřebí koncentrovat pozornost na omezený počet skladových položek 

nebo dodavatelů, které mají podstatný vliv na celkový výsledek.[14] 

Postup analýzy ABC: 

- zjištění roční spotřeby každé položky sortimentu 

- zjištění hodnoty roční spotřeby každé položky (roční spotřebu vynásobíme cenou) 

- součet položek = celková roční hodnota spotřeby 

- výpočet procentního podílu položek na spotřebě 

- seřazení položek sestupně podle procentního podílu na spotřebě 

- výpočet kumulativních procentních podílů položek na roční spotřebě (poslední 

položka = 100 %) 

- analýza rozdělení roční spotřeby a rozdělení položek do kategorií A, B, C [9] 

 

Rozdělení zásob do jednotlivých kategorií podle objemu zadržovaných prostředků a podle 

počtu druhotných položek je znázorněno na obrázku 1. 
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Obrázek 1 Schéma rozdělení zásob dle metody ABC 

 

Zdroj: http://www.eulog.cz/?m=z01&id=1620&lang=0 [20] 

 

Kategorie A 

- velmi důležité položky zásob, tvoří cca 80 % hodnoty celkové spotřeby či prodeje. 

Tyto skladové položky je nutné sledovat permanentně. Pomocí různých metod lze pak 

stanovit optimální velikosti dodávek a pojistných zásob. Protože položky kategorie A 

představují převážnou část zásob a je v nich vázán velký objem kapitálu, doporučuje 

se je objednávat v malých množstvích i skrze vyšší frekvenci dodávek. Je ale nutné 

vzít v úvahu další faktory jako např. typ výroby, obrátkovost položek nebo 

geografickou vzdálenost dodavatelů. Při řízení těchto zásob se obvykle uplatňuje Q-

systém řízení zásob. 

Kategorie B 

- obsahuje středně důležité položky zásob, které tvoří dalších cca 15 % spotřeby či 

prodeje. Často se objednávají společně s dalšími položkami, kdy dodávky jsou oproti 

kategorií A méně časté. Velikost dodávek i pojistná zásoba jsou většinou vyšší než u 

položek kategorie A. Položky kategorie B se často řídí systémem P-systémem řízení 

zásob, tj. systém založený na objednávání v pevných termínech. 

Kategorie C 

- málo důležité položky zásob představující pouze zhruba 5 % spotřeby nebo prodeje. 

Z hlediska počtu položek se však jedná o největší skupinu, jedná se třeba o běžný 

spotřební (kancelářský) materiál. K řízení položek této kategorie se používají velmi 

Podíl v % Počet položek

Objem zásob v Kč 

(% z celkového 

objemu)

100 C

90 B

80

70

60

50

40

30 B

20

10

C

A

A

http://www.eulog.cz/?m=z01&id=1620&lang=0
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jednoduché metody založené například na odhadu dle průměrné spotřeby 

v předchozím období. Pojistná zásoba je stanovena jednorázově a spíše vyšší, aby 

položky byly k dispozici a nemusely se často objednávat. Pro řízení se používá P-

systém či systém dvou zásobníků.[14]  

 

Analýzu ABC nemůžeme považovat za metodu řízení zásob jako takových. Jedná se o 

metodu diferenciace položek, která je významná jak při normování a řízení zásob, tak při 

definování jejich potřeb apod. Lze ji ale použít i v řadě jiných rozhodovacích úloh, jako např. 

v údržbě, kdy položky A budou podléhat preventivním opravám, položky B budou 

opravovány na základě prohlídek a položky C až v případě poruchy, závady.[16] 

 

1.3.2 Analýza XYZ 

Analýza XYZ umožňuje přiřadit k jednotlivým položkám sortimentu statistické váhy podle 

jejich spotřební struktury. Jednotlivé materiály jsou tak rozděleny dle charakteru spotřeby. 

X – konstantní spotřeba materiálů, výkyvy jsou jen příležitostné (malé), schopnost předpovědi 

velmi vysoká, 

Y – spotřeba materiálů vykazuje silnější výkyvy (pravidelně kolísá), střední schopnost 

předpovědi, 

Z – materiály se zcela nepravidelnou spotřebou (nejsou vhodné pro zásobování synchronní 

s výrobou), schopnost předpovědi nízká.[11] 

 

XYZ analýza se velmi často používá jako doplňková k analýze ABC. Obě tyto analýzy jsou 

při optimalizaci systému zásobování kombinovány řadou dalších kritérií jako např. pojistné či 

minimální zásoby, četnost technologických změn, životnost, počet a vzdálenost míst spotřeby 

v podniku apod. 

 

1.3.3 Analýza GUS 

Jedná se o klasifikaci surovin, materiálů, polotovarů, výrobků dle jejich použití ve výrobě. 

G – General – obecné materiály, 

U – Unique – unikátní, jedinečné, používané pouze v jedné oblasti výroby, 

S – Specific – materiály používané na základě individuálních objednávek jen v jedné variantě 

výrobku.[15] 
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1.4 Doprava 

 

Doprava je velmi významnou složkou logistického řetězce od dodavatelů vstupních surovin a 

materiálů až ke konečným zákazníkům. Její podstatou je záměrná pohybová činnost, která 

spočívá v přemístění věcí nebo osob prostřednictvím pohybu dopravních prostředků po 

dopravních cestách.[13] V rámci organizací rozlišujeme vnitropodnikovou dopravu, která 

slouží k přepravě materiálu uvnitř podniku (např. od vstupu zboží do skladu, ze skladu do 

výroby, mezi jednotlivými výrobními středisky) a dopravu mimopodnikovou, která se 

uskutečňuje od dodavatele do podniku a z podniku k zákazníkovi.[17] 

 

1.4.1 Doprava vnitropodniková 

Vnitropodniková doprava se řadí mezi neproduktivní činnosti, nepodílí se na navýšení přidané 

hodnoty a působí na zvyšování nákladů výrobního procesu. Z tohoto důvodu se podniky snaží 

o minimalizaci dopravních nákladů, uspořádání skladovacích prostor, regálů a dalších tak, aby 

dopravní cesty byly co nejkratší. Dalším důležitým faktorem je výběr dopravních prostředků 

z pohledu jejich účelného uplatnění, pořizovací ceny a nákladů na jejich provoz. V rámci 

výrobního procesu je vnitropodniková doprava většinou prováděna speciálními dopravními a 

manipulačními prostředky uvnitř dílen provozoven a závodů.[8]  

Dopravní prostředky dělíme na: 

- pozemní dopravní prostředky: zakladače, vozíky, vysokozdvižné vozíky, 

- nadzemní dopravní prostředky: jeřáby, závěsné dráhy, dopravníky apod., 

- stabilní dopravní prostředky: kruhové dopravníky, pásové dopravníky, různé druhy 

žlebů.[8] 

 

1.4.2 Doprava mimopodniková 

Pro mimopodnikovou dopravu používají výrobní, obchodní, ale i ostatní společnosti většinou 

veřejnou dopravu. Někdy se to týká veškeré vnější dopravy podniku, jindy jen její části. 

Mimo veřejnou dopravu existují i speciální zasílatelské organizace, které zabezpečují nejen 

samotnou přepravu, avšak i dle přání zákazníků další služby jako balení a spedice zboží. 

Pomocí veřejné dopravy lze dosáhnout nižších nákladů souvisejících s přepravou zboží a 

využívat druhy přepravy, které více vyhovují požadavkům zákazníků.[13] 
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V případě zajištění mimopodnikové dopravy veřejnou dopravou je nutné zohlednit požadavky 

optimálního zajištění logistických distribučních řetězců a zvolit tak nejvhodnější druh 

dopravy. Stručný přehled nabízí tabulka 1.  

 

Tabulka 1 Vlastnosti druhů dopravy 

Druh dopravy Rychlost Pružnost Cena 

Silniční vysoká velmi vysoká vysoká 

Železniční střední nízká nízká 

Letecká velmi vysoká vysoká velmi vysoká 

Lodní velmi nízká nízká velmi nízká 

Potrubní nízká velmi vysoká nízká 

Zdroj: SIXTA, Josef; MAČÁT, Václav. Logistika: teorie a praxe.[13] 

 

1.4.2.1 Silniční doprava 

Do silniční nebo nákladní automobilové dopravy patří vlastní vozové parky, nájemní nákladní 

automobily, balíkové a expresní dodávky a dodávky, které nevyplňují celý nákladní prostor 

vozidla (tzv. LTL, less-than-truckload). Autodopravci přepravují více jak 75% objemu 

zemědělských produktů, primárně mnoho průmyslových výrobků a většinu spotřebitelského 

zboží. Silniční dopravou lze přepravovat téměř veškeré produkty, včetně těch, které vyžadují 

speciální úpravy dopravních prostředků. V ČR i v mnoha jiných částech světa se stala 

převládající formou přepravy a to především díky své pružnosti a univerzálnosti.[8] 

Výhody: 

- rychlost, 

- pružnost, 

- hustá silniční a dálniční sít, 

- různorodý vozový park. 

Nevýhody: 

- vysoký růst nákladů s přepravní vzdáleností, 

- negativní dopady na životní prostředí, 

- velká závislost na počasí a dopravní průchodnosti, 

- omezení při přepravě velkého objemu zboží.[13] 
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1.4.2.2 Železniční doprava 

V Rakousku, Číně nebo i zemích bývalého Sovětského svazu se jedná o převládající způsob 

přepravy. V USA a zemích EU se ale velká část přepravovaného zboží přesunula na dopravu 

silniční. Železniční doprava má však největší podíl na meziměstském dopravním výkonu 

v tunokilometrech, což je přeprava nákladu o hmotnosti 1 tuny na vzdálenost 1 kilometru. 

Omezením na pevně dané tratě postrádá kolejová doprava pružnost a univerzálnost silniční 

dopravy. V porovnání s dopravou leteckou a silniční stojí obecně doprava po železnici méně, 

ale v mnoha případech s vyšším procentem poškození a ztrát.[8] 

Výhody: 

- schopnost přepravy velkého objemu zboží, 

- u velkých přepravních vzdáleností nižší náklady, 

- rychlejší průjezdnost městskými aglomeracemi. 

Nevýhody: 

- nízká pružnost a univerzálnost, 

- omezené zabezpečení přímé dopravy, 

- nízká flexibilita měnících se požadavků.[13] 

 

1.4.2.3 Letecká doprava 

Letecká doprava nabízí nejkratší dobu přepravy ze všech druhů v případě, že je zapotřebí 

položku dodat velmi rychle na vzdálené místo určení. Letečtí dopravci obvykle přepravují 

produkty vysoké hodnoty, neboť převážná část z nich považuje leteckou dopravu vzhledem 

k jejím vysokým nákladům za nadstandardní. Navzdory zvyšujícím se sazbám a jistým 

omezením se během let množství zboží přepravovaného letecky postupně zvyšovalo a i 

nadále vykazuje růst.[8] 

Výhody: 

- vysoká rychlost, 

- jednoduchost balení, 

- přeprava zboží bez otřesů. 

Nevýhody: 

- vysoká nákladnost, 

- kapacitní omezení, 

- závislost na počasí, 

- potřeba zabezpečení navazující pozemní dopravy.[13] 
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1.4.2.4 Lodní doprava 

Lodní dopravu dělíme na dopravu po vnitrozemských vodních cestách, lodní dopravu po 

jezerech, přípobřežní námořní dopravu a mezinárodní námořní dopravu. Lodní doprava se 

především soustředí na produkty s relativně nízkou hodnotou (např. železná ruda, obilí, ropa), 

kde rychlost přepravy není rozhodujícím faktorem. Pomocí tzv. supertankerů získala námořní 

doprava životně důležitou roli při přepravě ropy. K rozvoji lodní přepravy přispívají i 

kontejnerové lodi rozšiřující působnost této dopravy i na jiné než tradičně přepravované 

produkty.[8] 

Výhody: 

- nízké přepravní náklady, 

- vysoká kapacita, 

- schopnost přepravy těžkých předmětů. 

Nevýhody: 

- potřeba zabezpečení navazující pozemní dopravy, 

- nutné skladování zboží z důvodu nesouladu kapacity navazujících dopravních 

prostředků, 

- malá rychlost přepravy, 

- závislost na počasí.[13] 

 

1.4.2.5 Potrubní doprava 

Potrubní doprava je schopna přepravovat jen omezený počet produktů jako zemní plyn, ropa, 

ropné produkty, voda, chemikálie či zkapalněné produkty. Potrubní doprava zajišťuje 

mimořádně vysokou spolehlivost servisu při relativně nízkých nákladech a právě kombinace 

těchto dvou faktorů ve srovnání s jinými druhy dopravy, podporuje zájem o tento způsob 

přepravy i u dalších surovin a produktů. Můžeme tedy předpokládat, že s rostoucími náklady 

u jiných druhů dopravy bude tomuto způsoby přepravy věnována větší pozornost i u 

produktů, které se tradičně potrubní dopravou netransportují.[8] 

Výhody: 

- velká spolehlivost, 

- šetrná k životnímu prostředí, 

- nízká nákladnost, 

- plynulost přepravy, 

Nevýhody: 

- vysoké investice, 



14 
 

- vhodná jen pro vysoké množství, 

- problematická změna přepravovaného materiálu za jiný.[13] 

  

1.4.2.6 Kombinovaná doprava 

Kombinovaná doprava přepravuje zboží v jedné nákladové jednotce nebo vozidle postupným 

použitím různých typů dopravy bez manipulace se samotným zbožím při změně druhu 

dopravy. Unifikované přepravní jednotky jsou primárním prvkem této dopravy a podle 

použité ložné jednotky ji členíme na přepravu na paletách, v kontejnerech, ve výměnných 

nástavbách, silničních návěsů na železničních vozech, pomocí podvojných návěsů a celých 

silničních jízdních souprav na železničním voze. Kombinovaná přeprava je velice 

perspektivní a představuje kvalitativní posun v uspokojování zákaznických požadavků.[13] 

Výhody: 

- vysoká efektivnost kyvadlové přepravy mezi dvěma místy, 

- schopnost přepravy čehokoliv kamkoliv, 

Nevýhody: 

- vysoké náklady z důvodu překládky a shromažďování zásilek, 

- mnohdy nižší rychlost přepravy než přímá silniční doprava.[13] 

 

1.5 Skladování 

 

Skladování je nedílnou součástí logistického systému každé organizace. Má nejen významný 

podíl na zajišťování potřebné úrovně zákaznického servisu při co možná nejnižších 

nákladech, ale také tvoří důležitý spojovací článek mezi výrobcem a zákazníkem. Skladům 

byl v minulosti přiřazován pouze statut nákladových středisek bez vytváření přidaných 

hodnot. Významná změna nastala s růstem obchodních transakcí realizovaných pomocí 

internetu a zvyšujícími se nároky spotřebitelů. Sklady se tak staly důležitou součástí 

dodavatelského řetězce.[3] Skladování lze definovat jako část podnikového logistického 

systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem 

vzniku a místem jejich spotřeby, a zároveň poskytuje managementu informace o stavu, 

rozmístění a podmínkách skladovaných produktů.[7] 

 

Skladování tradičně zabezpečuje uskladnění produktů v průběhu všech fází logistického 

procesu. Existují dva základní typy zásob, které podnik potřebuje uskladnit: 
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- suroviny, součástky a díly (fáze zásobování a vstupu materiálu do podniku), 

- hotové výroby (fáze distribuce a výstupy materiálu z podniku). 

Kromě těchto dvou typů zásob může mít ještě podnik zásoby zboží ve výrobě a zásoby 

materiálu určených k likvidaci nebo recyklaci. U většiny podniků však tyto zásoby představují 

jen malý podíl z celkových zásob.[7] 

Podniky udržují zásoby na skladě obvykle z některých následujících důvodů: 

- snaha o dosažení úspor nákladů na přepravu, 

- snaha o dosažení úspor ve výrobě, 

- snaha udržet si dodavatelský zdroj, 

- využití množstevních slev, 

- reakce na měnící se podmínky na trhu, 

- dosažení co nejmenších logistických nákladů při současném udržení požadované 

úrovně zákaznického servisu, 

- podpora programů JIT u dodavatelů či zákazníků.[7] 

 

Sklady se začínají stále více využívat jako průtokové body, nikoliv místa úschovy. 

V některých případech se dokonce úschovná funkce úplně obchází, neboť podniky ve větší 

míře nahrazují zásoby informacemi, nákupy činí v menších množstvích a používají sklady 

jako místa konsolidace k získání výhodnějších přepravních sazeb a vyšší úrovně servisu.[7] 

 

1.5.1 Systém tahu vers. systém tlaku v oblasti skladování 

Tradiční metodou distribuce byl v minulosti systém tlaku (push system). Plány výroby byly 

založeny na kapacitě výrobního závodu a produkce se vyráběla s očekáváním, že se vše také 

prodá. V případě, že se produkce vyrábí rychleji, než je ji možno prodat, začíná se hromadit 

ve skladu výrobního závodu. Pokud nelze urychlit odbyt, tak výrobní závod zpomalí tempo 

výroby, dokud se nabídka nevyrovná poptávce. Skladování v systému tlaku slouží k tomu, 

aby absorbovalo nadměrnou produkci, a vykonává tak funkci úschovy.[12] Současný systém 

tahu (pull system) závisí na informacích a proto je založen na stálém monitorování poptávky. 

U systému tahu není potřeba vytvářet jakékoliv rezervy. Skladování namísto funkce úschovy 

slouží jako průtokové centrum, které nabízí vyšší úroveň servisu, neboť přesouvá zásoby blíže 

k zákazníkovi.[13] 
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1.5.2 Funkce skladování 

Rozeznáváme tři základní funkce skladování: 

a) Přesun produktů: 

- příjem zboží – vyložení, vybalení, kontrola stavu zboží a průvodní dokumentace, 

- transfer nebo ukládání zboží – přesun produktů do skladu, uskladnění a ostatní 

přesuny, 

- kompletace zboží podle objednávky – přeskupování produktů v návaznosti na 

sortiment a množství dle požadavků zákazníka, 

- překládka zboží – z místa příjmu do místa expedice vyjma uskladnění, 

- expedice zboží – zabalení a fyzický přesun zásilek do dopravního prostředku, 

úprava skladových záznamů a kontrola expedovaného zboží podle objednávek.[1] 

 

b) Uskladnění produktů: 

- přechodné uskladnění – uskladnění produktů, které je nezbytné pro doplňování 

základních zásob, 

- časově omezené uskladnění – týká se zásob, které jsou nadměrné vzhledem 

k potřebám běžného doplňování = nárazníkové nebo pojistné zásoby. Důvody 

zadržení jsou: 

 sezónní poptávka, 

 kolísavá poptávka, 

 úprava výrobků (např. ovoce), 

 spekulativní nákupy či nákupy do zásoby 

 zvláštní podmínky obchodu.[1] 

 

c) Přenos informací: 

- Jedná se o hlavní součást skladování, ke které dochází současně s přenosem a 

uskladněním produktů. Informace o stavu zásob, umístění zásob, stavu zboží 

v pohybu, vstupních a výstupních dodávkách, zákaznících, personálu a využití 

skladových prostor – to vše je velmi důležité pro úspěšný provoz skladu. Podniky 

v této oblasti ve zvýšené míře využívají počítačový přenos informací založený na 

elektronické výměně dat (EDI) a technologii čárových kódů, které výrazným 

způsobem usnadňují evidenci materiálu a zboží, které je tak automaticky přičteno 

či odečteno na sklad.[1] 
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1.5.3 Funkce skladu 

Základním cílem skladu je ekonomické sladění rozdílně dimenzovaných toků. Mezi hlavní 

funkce skladování patří: 

- vyrovnávací funkce při odchylném materiálovém toku a materiálové potřebě 

z hlediska kvantity nebo času, 

- zabezpečovací funkce, která vyplývá z nepředvídatelných rizik během výrobního 

procesu a kolísání potřeb na odbytových trzích, 

- kompletační funkce pro tvorbu sortimentu, 

- spekulační funkce vyplývající z očekávaných cenových zvýšení na odbytových a 

zásobovacích trzích, 

- zušlechťovací funkce zaměřená na změny jakosti uskladněných produktů.[13] 

 

1.5.4 Veřejné a soukromé skladování 

V oblasti skladování musí podnik uskutečnit mnoho rozhodnutí a jedním z nejdůležitějších je 

to, zda bude využívat veřejné skladovací zařízení, tzn. pronajímat si skladovací prostor i se 

službami nebo soukromé zařízení ve formě vlastních prostor či pronájmu skladu jako celku. 

Pro pracovníky logistických útvarů je tak zapotřebí dobře znát výhody a nevýhody obou 

těchto alternativ, aby zvolili správné řešení jak z hlediska nákladů, tak i úrovně servisu.[7] 

 

Veřejné sklady – výhody: 

- uchování kapitálu – žádné kapitálové investice, 

- možnost zvyšovat kapacitu skladového prostoru, 

- snížení rizika zastarání, 

- pružnost představující krátkodobý závazek, 

- efekty založené na rozsahu skladové činnosti (např. efektivnější manipulace, 

dočasné umístění zásob), 

- přesná znalost nákladů související s manipulací a uskladněním.[1] 

 

Veřejné sklady – nevýhody: 

- nedostatečný rozsah služeb (např. v určitých lokalitách, odvětvích) 

- problémy s komunikací spočívající v nekompatibilitě počítačových systémů, 

- nedostatečný prostor.[1] 
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Soukromé sklady – výhody: 

- stupeň kontroly, tzn. přímá kontrola a zodpovědnost za zboží, 

- menší náklady o cca 15-25 %, 

- pružnost prostorového uspořádání skladu nebo volby skladových operací, 

- daňové výhody ve formě odpisů, 

- efektivnější využití vlastních lidských zdrojů.[1] 

 

Soukromé sklady – nevýhody: 

- nedostatečná pružnost – fixní velikost, 

- finanční omezení, jelikož se jedná o dlouhodobou a riskantní investici, 

- návratnost.[1] 

 

Rozlišujeme následující typy veřejných skladů: 

- všeobecné obchodní sklady – pro všechny balené výrobky, 

- mrazírenské sklady s řízenou teplotou, 

- sklady hromadných substrátů – sypké substráty nebo kapalné produkty v nádržích, 

- celní sklady, 

- sklady pro veřejnost – uskladnění soukromého majetku v otevřeném prostoru, 

trezory, kontejnery.[1] 

 

1.5.5 Druhy skladů 

Velký rozsah skladové činnosti ve světovém měřítku odpovídá i velkému počtu různých 

druhů skladů, které tak můžeme dělit podle celé řady různých kritérií. Členění podle provozní 

funkce rozděluje sklady sloužící na příjem zboží, skladování a kompletaci a expedici zboží. 

Podle stavebního provedení dělíme sklady na uzavřené, kryté a otevřené. Podle výšky objektu 

se sklady zase člení na výškové, halové, přízemní a etážové. Jedním z velmi důležitých 

členění skladů v posledních letech, související s rozvojem skladovací manipulační techniky, je 

rozdělení podle stupně mechanizace vnitroskladové technologie na: 

- automatizované sklady – sklady, kde část pohybu zboží je zajištěna automaticky a to se 

nejedná jen o řízení pohybu, ale i vlastní manipulaci. Nejčastějším základním stupněm 

automatizovaného skladu je řešení vlastního skladování, tj. ukládání skladových jednotek 

na požadované místo určení a jejich vyvážení pro expedici či jednotlivý odběr, 
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- plně automatizované sklady – jde o specifický druh automatizovaného skladu, ve kterém 

jsou automatizovány skoro všechny manipulační procesy. Tyto plně automatizované 

sklady se ve světě objevují jen minimální, neboť i když jsou technicky realizovatelné, tak 

jejich provoz je ale příliš nákladný. Tento typ skladů je téže nazýván jako sklad – stroj, 

- vysoce mechanizované sklady – představují sklady s určitými prvky automatizace, s velmi 

progresivní technologií a spoluprací člověka ve všech třech složkách práce skladu – 

příjem, skladování a výdej. V Evropě v 90. letech byl tento systém skladů hodnocen jako 

nejefektivnější, 

- mechanizované sklady – jedná se o sklady, kde je použito jednotlivých mechanizačních 

prostředků pro práci se zbožím. Tyto mechanizační prostředky ale netvoří celek, pouze 

řeší část pohybu,  

- ruční sklady – zde převažuje ruční manipulace.[10] 
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2 Charakteristika společnosti 

 

2.1 Historie společnosti 

 

První zmínky o společnosti jsou spojeny s osobou Františka Pospíšila a rokem 1904, kdy byla 

založena Pospíšilova drátovna. V roce 1907 došlo k odprodeji vídeňskému podnikateli 

Robertu Pollakovi a přejmenování na Fryštátské železárny. Spolu s rozšířením výroby o hutní 

prvovýrobu se v roce 1913 závod rozdělil na Fryštátské železárny a továrnu na podkovy 

Jäkels Hufeisenfabrik.[4] 

Vznik současné společnosti se váže k roku 1918, kdy na území dnešní organizace vyrostly 

první objekty na výrobu vagónů. Po sestavení 200 kusů vagónů byla výroba zastavena a 

vagónka převedena do majetku koncernu vagónek ORIENT.[4] 

V roce 1922 byl závodu přiznán název Jäklův železářský průmysl, který je spojen se jménem 

rýmařovského kováře Jäkla za využití jeho patentu a zkušeností při zavádění výroby podkov. 

Důležitými roky pro společnost byla léta 1925 – 1932, kdy byla zahájena výroba závitových 

trubek a tak se v sortimentu objevily nejprve otevřené a pak i uzavřené profily, to znamená 

výrobky, které jsou hlavním programem společnosti i nyní. Firemní značka „Jäkl“ tak byla 

přenesena i na tyto výrobky a tzv. „Jäklovy profily“ vstoupily již tehdy do povědomí 

zákazníků a staly se vyhledávaným konstrukčním prvkem.[4] 

Po druhé světové válce byl závod znárodněn a převeden do Vítkovických železáren Klementa 

Gottwalda jako závod Fryštát. Ke dni 1. 7. 1949 se stal závod součástí národního podniku 

Drátovny a šroubárny se sídlem v Praze jako závod Karviná. Závod měl dva provozy – 

provoz I a závod II s celkovým počtem 909 pracovníků, které vyráběly ocelové trubky 

svařované, závitové, obyčejné i přesné, profily tenkostěnné uzavřené i otevřené. V roce 1951 

došlo k osamostatnění a vzniku národního podniku Železárny Karviná.[4] 

V roce 1958 byl ale opět začleněn tentokrát do Nové huti Klementa Gottwalda, n. p., jako 

závod 19 – Karviná. S tímto začleněním se pojí i rozsáhlá rekonstrukce provedená v témže 

roce, kdy byla zakoupena nová linka západoněmecké firmy Kocks pro výrobu závitových 

trubek, zprovozněna linka Yoder pro tenkostěnné trubky, instalovány stolice firmy Montbard 

pro přesné trubky a vystavena nová pozinkovna. V roce 1974 ještě následovaly svařovací trať 

Wean Damiron a profilovací trať Dreistern.[6] 

Významným dnem pro společnost je datum 1. 4. 1993, kdy po dohodě s Novou hutí, a. s., 

byla zapsána do obchodního rejstříku jako samostatná obchodní společnost JÄKL Karviná, a. 
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s. V roce 2003 získává rozhodující vliv ve společnosti Nová huť firma ISPAT, jejímž 

majitelem je Lakshmi Mittal a v důsledku majoritního vlastnictví akcií společnosti Jäkl 

Karviná kontroluje i tuto společnost. V roce 2005 vzniká skupina Mittal Steel Holding, n. v., 

do které jsou sjednoceny všechny společnosti Lakshmi Mittala a stává se největším 

producentem oceli na světě. V následujícím roce dochází ke spojení s firmou Arcelor a vzniku 

ArcelorMittal Group. K 1. 3. 2008 se mění název Jäkl Karviná, a. s., na ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná, a. s.[4] 

 

2.2 Stručná historie názvů společnosti: 

- 1922 – Jäklův železářský průmysl, s. r. o. 

- 1927 – Jäklův železářský průmysl, a. s., Fryštát 

- 1948 – závod začleněn do Vítkovických železáren jako závod Fryštát 

- 1949 – závod začleněn do n. p. Drátovny a šroubárny v Praze jako závod Karviná 

- 1951 – Železárny Karviná, n. p. 

- 1958 – NHKG, n. p., závod 19 – Karviná 

- 1993 – JÄKL Karviná, a. s. 

- 2003 – mateřská společnost NHKG se mění na ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s. 

- 2005 – začlenění do skupiny MITTAL STEEL HOLDINGS, n. v. 

- 2006 – vznik společnosti ARCELORMITTAL 

- 2008 – vznik společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a. s.[21] 

 

2.3 Současnost společnosti 

 

Společnost AMTP Karviná, a. s., patří k největším českým producentům svařovaných trubek 

a profilů s 95letou historií. Své výrobky dodává do více jak 20 zemí celého světa. Mezi 

největší odběratele se řadí zákazníci z řad Slovenska, Polska, Německa, Francie a 

Skandinávie. Největším českým odběratelem je Ferona, a. s.[4] 

V současnosti je AMTP Karviná, a. s., součástí nadnárodní skupiny ARCELORMITTAL 

Group indického podnikatele Lakshmi Mittala. K dnešnímu dni má 398 zaměstnanců, patří 

k největším zaměstnavatelům na Karvinsku a v roce 2010 dokonce získala ocenění „Nejlepší 

podnikatel okresu Karviná“.[4] 

V roce 1994 se stala držitelem certifikátu EN ISO 9001 – Systém managementu jakosti a 

v roce 2001 certifikátu EN ISO 14001 – Systém environmentálního managementu. V roce 
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2006 byly oba systémy sloučeny do „Integrovaného systému managementu“. V roce 2007 byl 

úspěšně zaveden certifikát ISO/TS 16949 – Systém managementu jakosti pro dodavatele do 

automobilového průmyslu, jenž byl letos následován certifikátem OHSAS 18001 – Systém 

managementu BOZP.[4] 

 

2.4 Předmět činnosti 

 

Předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej podélně svařovaných ocelových 

tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Největší podíl výrobků 

nachází své uplatnění ve strojírenském a stavebním průmyslu, kde lze nejlépe využít jejich 

nízkou hmotnost a možnost vedení různých médií. Od roku 2006 jsou produkovány speciální 

přesné trubky pro automobilový průmysl, kdy tyto výrobky tak můžeme nalézt například ve 

vozech značky Škoda, Volvo, Toyota, Kia, Citroen či Peugeot. Výroba je v současnosti 

realizována ve dvou hlavních výrobních provozech – rourovna a profilovna. Pro zajištění 

plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu však společnost zajišťuje vlastními 

silami také celou řadu dalších činností v oborech energetika, doprava, údržba a v dalších 

obslužných profesích.[4] 

 

2.5 Základní sortimentní členění výrobků: 

- ocelové podélně svařované závitové trubky s povrchem černým, lakovaným a žárově 

pozinkovaným, 

- ocelové podélně svařované trubky hladké, 

- přesné ocelové trubky tažené se zvýšenou přesností, 

- ocelové trubky svařované přesné kalibrované, 

- ocelové tenkostěnné profily uzavřené, 

- trubky a profily z pozinkované pásoviny a otevřené profily i z povlakované pásky, 

- tenkostěnné ocelové profily otevřené válcované za studena, 

- ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média, 

- ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení.[4] 
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3 Analýza současného stavu 

 

3.1 Doprava a tok vstupního materiálu – polotovaru tenkého válcovaného 

pásu 

 

3.1.1 Současný stav 

Základním a hlavním vstupním materiálem pro výrobu je za tepla válcovaný pás dle EN 

10025-2 a EN 10051+A1. Tento materiál je nakupován v šíři od 1050 mm do 1550 mm. 

Vlaková souprava se svitky tenkého ocelového pásu je dopravena do závodu externím 

dopravcem – ČD Cargo, a. s., po spojovací koleji č. 90 tratí Petrovice u Karviné – Karviná 

město. Celý vlak v množství cca 1000 tun/soupravu, skládající se z 20 – 22 čtyřnápravových 

nákladních vozů typu Shimms, je odstaven na kolej č. 6, jež je určena jako odevzdávkové 

místo pro vozy externím dopravcem vlečkaři předané. 

 

Železniční nákladní vozy ČD Cargo, a. s. – typ Shimms 

Jedná se o čtyřnápravový vůz s pevnými čelními stěnami, se shrnovacím plachtovým krytem, 

viz. obrázek 2. Vůz je určen pro přepravu svitků tenkého ocelového plechu (max. průměr 

svitku 2 200 mm, min. průměr svitku 800 mm) s uložením jednotlivých svitků na stojato v 5 

samostatných lůžkách, které při přepravě vyžadují ochranu před povětrnostními vlivy. 

- hmotnost prázdného vozu 13,9 t, 

- délka vozu přes nárazníky 12 060 mm, 

- počet náprav 4 ks, 

- max. ložná hmotnost 56,1 t.[19] 

 

Obrázek 2 Železniční vůz typu Shimms 

 

Zdroj: http://www.vonatka.hu/S.htm [23] 

http://www.vonatka.hu/S.htm
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Po přejímce a kontrole vozů dojede lokomotiva k tomuto vlaku, kde posunovač na příkaz 

vedoucího posunu rozvěsí 3 nákladní vozy, které následně svěsí s přistavenou lokomotivou. 

Poté dá vedoucí posunu pokyn strojvedoucímu k zahájení posunu. Lokomotiva s třemi vozy 

dojede až k bráně závodu na kolej č. 1, kde zastaví a posunovač ručně přestaví výhybku. Poté 

začne lokomotiva s vozy couvat až do haly PDL II., kde se nachází podélná dělící linka pásku 

a sklad pásků. Posunovači shrnou plachtu z vozů a pracovník obsluhy portálového jeřábu 

s nosností 30 t vyloží svitky do prostor haly. Každý vůz obsahuje 2 svitky o jednotlivé 

hmotnosti 22 – 27 t. Při zastavení soupravy mohou být najednou vyloženy dva vozy, poté se 

musí souprava posunout, aby mohl být vyložen vůz třetí. Jakmile je vyložena celá souprava tří 

vozů, je vedoucím posunu dán pokyn k zahájení posunu po koleji č. 1 zpět k bráně závodu. Po 

zastavení vlaku a přestavení výhybky vlak pokračuje na návratové místo pro vozy vlečkařem 

externímu dopravci vracené, tj. na kolej č. 7. Po rozvěšení prázdných nákladních vozů 

lokomotiva pokračuje zpět na kolej č. 6, kde se celý postup opakuje, až dojde k vyložení 

všech vozů a celý vlak je tak připraven k odevzdávce a návratu vozů externímu přepravci. 

Postup této stávající trasy vyložení celého vlaku je zobrazen na následujícím obrázku 3.  
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Obrázek 3 Schéma dopravy vagónů s ocelovým páskem 

 

    počáteční pozice vlaku (kolej č. 6) 

 konečná pozice vlaku (kolej č. 7) 

   plný vagón 

    prázdný vagón 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 
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K posouzení stávající situace byla zvolena metoda časového snímku zahrnující kompletní 

přehled časů jednotlivých operací skládající se z dopravy a vyložení celého vlaku se svitky 

válcovaného pásu, viz. tabulka 2, počínaje příjezdem lokomotivy a svěšením prvních třech 

nákladních vozů a rozvěšením posledních tří prázdných vozů od lokomotivy na koleji č. 7 

konče. 

 

Tabulka 2 Časový snímek dopravy a vyložení vlaku se svitky 

Popis operace 

Délka 

operace 

v min. 

rozvěšení 3 vozů a svěšení k lokomotivě 2 

cesta soupravy z koleje č. 6 do haly PDL II. 13 

vyložení 3 vozů (6 pásků) 27 

cesta soupravy z haly PDL II. na kolej č. 7 13 

rozvěšení 3 vozů od lokomotivy 1 

cesta lokomotivy z koleje č. 7 na kolej č. 6 6 

Celkem 62 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z uvedeného časového snímku vyplývá, že vyložení 3 vozů včetně celé související dopravy 

trvá přibližně 62 min. Vyložení celého vlaku (21 vozů) se pak rovná opakování 7 těchto 

cyklů, od kterých je pak odečtena poslední cesta lokomotivy z koleje č. 7 na kolej č. 6, neboť 

tato cesta se již neuskutečňuje z důvodu vyložení celého vlaku. 

 

Vyložení celého vlaku (21 vozů) = 7 x 62 - 6 = 428 min. 

 

Následující graf 1 zobrazuje rozdělení jednotlivých operací na činnosti související se 

samotnou dopravou jednotlivých vozů do a z haly s podélnou dělící linkou a činnosti 

související pouze s vykládkou jednotlivých kusů svitků válcovaného pásu. Z grafu je zřejmé, 

že 56 % času tohoto celého procesu tvoří jen doprava, což je proces, který nijak nenavyšuje 

přidanou hodnotu finálních produktů, ba naopak navyšuje délku celého cyklu tvorby 

jednotlivých produktů a tím pádem i náklady. 
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Graf 1 Rozdělení jednotlivých činností dopravy a vyložení vlaku se svitky 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

 

3.1.2 Nevýhody současného stavu: 

- neefektivní doprava vozů se svitky do a z haly s podélnou dělící linkou 

 

3.2 Systém přepravních tras uvnitř výrobního závodu 

 

3.2.1 Současný stav 

Systém přepravních tras v rámci výrobního závodu je z více jak 95 % tvořen 

vnitropodnikovou železniční dopravou, kterou je zabezpečen provoz jak mezi jednotlivými 

výrobními halami, tak i uvnitř hal samotných. Jen nepatrné množství přepravních operací je 

uskutečňováno ostatními dopravními prostředky, především pak vysokozdvižnými vozíky. 

 

Vlečkový provoz na vlečce AMTP Karviná, a. s., je prováděn vlastními náležitostmi dopravce 

podle ustanovení vnitřního předpisu - vlečkového provozního řádu. Posun je prováděn 

jedním, alternativně dvěma hnacími vozidly. Posunovací lokomotiva je obsazena pouze 

strojvedoucím. Nejvyšší rychlost při posunu na kolejích vlečky uvnitř společnosti je 20 km/h 

při tažení vozidel a 10 km/h při sunutí vozidel, při posunu ve výrobních halách 5 km/h. Posun 

provádí 2 posunovací čety, jedna určená pro ranní směnu a druhá pro směnu odpolední. 

Posunovací četu tvoří 3 lidé – vedoucí posunu (operátor dopravy), posunovač a řidič drážního 

hnacího vozidla (strojvedoucí). 

 

44% 
56% 

vyložení

doprava
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Provoz dráhy – vlečky a provoz drážní dopravy je v rámci AMTP Karviná a. s., zajišťován 

zaměstnanci zařazenými v následujících pracovních funkcích: 

a) správce provozu vlečky (vedoucí referátu), 

b) zástupce správce provozu vlečky (referent dopravy a expedice), 

c) operátor dopravy – střídač (vedoucí posunu), 

d) posunovač, 

e) strojvedoucí (řidič drážního vozidla). 

 

Správce provozu vlečky 

Organizuje drážní dopravu na vlečce AMTP Karviná a. s., odpovídá za její bezpečnost a 

plynulost. 

 

Operátor dopravy – střídač 

Je bezprostředně podřízen správci provozu vlečky nebo jeho zástupci. Řídí přístavbu vozů na 

manipulační místa a posunovací práce na vlečce. Odpovídá za včasné ukončení posunu na 

vlečce před začátkem obsluhy vlečky, za náležitosti při přejímce a předávce vozů dopravcem 

a za včasnou přístavbu vozů na určené místo nakládky a vykládky. Zároveň vede operativní 

evidenci o manipulaci se železničními vozy v elektronické formě. 

 

Posunovač 

Je bezprostředně podřízen operátorovi dopravy – střídači. Mimo činnosti při provádění 

posunu odpovídá i za zajištění vozů proti náhodným pohybům a proti ujetí a za odstranění 

zarážek před samotným posunem. Dále je zodpovědný za čistotu v kolejišti na stezkách, 

dodržení průjezdného průřezu a za zajištění volného schůdného prostoru před zajištěním 

posunu. V zimním období má na starosti odstraňování sněhu a ledu a posyp stezek. 

 

Řidič drážního hnacího vozidla (strojvedoucí) 

Je bezprostředně podřízen správci provozu vlečky, při provádění posunovacích prací je 

podřízen vedoucímu posunu. Řídí hnací vozidlo, provádí provozní ošetření tohoto vozidla, 

vyzbrojení provozními hmotami a mazání podle mazacího plánu výrobce. Zajišťuje spotřební 

materiál pro hnací vozidlo a provádí jeho čištění. 
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Provozní prostředky 

K zajištění plynulé drážní dopravy je vlečkař vybaven dvěma hnacími vozidly a to motorovou 

lokomotivou typ 700 (T 211.0667) a typ 704 (T 238.0052) zobrazenými na obrázcích 4 a 5. 

Technické parametry těchto dvou vozidel jsou shrnuty v tabulce 3. Pro technologickou 

přepravu materiálu nebo výrobků na kolejích má vlečkař k dispozici 23 technologických 

prostředků, která jsou zařazena jako technologická vozidla. 

 

Tabulka 3 Technické parametry hnacích vozidel 

  
Motorová lokomotiva 

typ 700 typ 704 

Motor naftový, chlaz. vzduchem naftový, chlaz. vodou 

Výkon 118 kW 250 kW 

Max. tažná síla 57 kN 103 kN 

Zásoba paliva 350 l 700 l 

Vodní hospodářství - 80 l 

Olejové hospodářství 90 l 35 l 

Délka přes nárazníky 7240 mm 7500 mm 

Max. rychlost 40 km/h 65 km/h 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

 

Obrázek 4 Motorová lokomotiva typ 700 (T 211.0667) 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_700 [24] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_700
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Obrázek 5 Motorová lokomotiva typ 704 (T 238.0052) 

 

Zdroj: http://www.railman.cz/foto/foto_motor.html [22] 

 

3.2.2 Nevýhody současného stavu: 

- vysoké náklady spojené s provozem současných hnacích vozidel, 

- vysoká spotřeba lidské práce při zabezpečování současné vnitropodnikové železniční 

dopravy. 

 

3.3 Skladování a distribuce hotových výrobků 

 

3.3.1 Současný stav 

Všechny výrobní haly, tzn. rourovna I., rourovna II. a válcovna, obsahují nejen výrobní 

agregáty, ale i své skladovací prostory včetně expedičních míst, které tak pojmou vlastní 

výrobu. Na začátku výroby jeřábník ovládající z kabiny mostový jeřáb o celkové nosnosti 8 t 

přiveze materiál na vstupní dopravník výrobní linky. Po ukončení výroby je finální produkt 

převezen mostovým jeřábem z výstupního dopravníku linky do sloupových stojanů, kde jsou 

jednotlivé balíky uloženy a připraveny k expedici zákazníkům. Toto pravidlo ale ne zcela 

platí u rourovny II. a to konkrétně pro produkci výrobních agregátů č. 9 a 10. 

Výrobní linka č. 9 

Výrobní agregát Wean Damiron produkuje: 

- konstrukční profily a trubky dle EN 10219 v průměrech od 33,7 mm do 76 mm, 

v tloušťkách od 1,5 mm do 3,5mm, 

- uzavřené obdélnikové a čtvercové profily dle EN 10219 v rozměrech od 35/35 mm do 

60/60 mm, v tloušťkách od 1,5 mm do 3,5 mm. 

 

http://www.railman.cz/foto/foto_motor.html
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Výrobní linka č. 10 

Výrobní agregát Somenor produkuje: 

- konstrukční profily a trubky dle EN 10219 v průměrech od 63 do 150 mm, 

v tloušťkách od 1,5 mm do 4 mm, 

- uzavřené obdélníkové a čtvercové profily dle EN 10219 v rozměrech od 40/40 mm do 

100/100 mm, v tloušťkách od 1,5 mm do 4 mm. 

 

Produkce z těchto dvou agregátů je ihned ukládána do sloupových stojanů, jak je zobrazeno 

na obrázku 6. Ale z důvodu omezených skladovacích kapacit, kdy tyto prostory jsou 

rozděleny na dvě části - v první se nachází stojany s nařezanými svitky válcovaného pásu ve 

čtyřech řadách po 6 kusech, které slouží jako vstupní materiál pro výrobní agregáty a ve druhé 

jsou umístěny sloupové stojany ve dvou řadách po 5 kusech pro balíky hotových výrobků, 

musí být finální produkty poté převezeny vnitřní železniční dopravou do expedičního skladu, 

znázorněno na obrázku 7, kde jsou uloženy do momentu vyskladnění a expedice 

k zákazníkovi. 

 

Obrázek 6 Schéma haly rourovny II. – stávající stav 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

 

welding line no. 9 

welding line no. 10 

 

Kocks line 

SKLAD A 

EXPEDICE 

ROUROVNY ROUROVNA II. 
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Obrázek 7 Tok materiálu a výrobků výrobních agregátů č. 9 a 10 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

 

3.3.2 Nevýhody současného stavu: 

- vysoký počet operací a činností spojených s uskladněním a expedicí hotových 

výrobků, 

- možný vznik manipulačních vad u výrobků z důvodu nadměrné manipulace. 

  

příjem vstupního materiálu 

přeprava hotových výrobků do exp. skladu 
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4 Návrhy a doporučení 

 

4.1 Doprava a tok vstupního materiálu – polotovaru tenkého válcovaného 

pásu 

 

Po analýze současného stavu bylo úkolem nalézt řešení, které především zefektivní proces 

dopravy. Navrhované řešení se skládá ze dvou kroků a to z rozšíření stávající kolejové 

infrastruktury a vybudování automatizovaného posunovacího zařízení. 

 

Krok 1 - rozšíření stávající kolejové infrastruktury 

 

Rozšíření stávající kolejové infrastruktury je nutností, neboť jedině tento krok umožní změnit 

stávající stav a dosáhnout tak zvýšení efektivity dopravy. Konkrétně se jedná o: 

- prodloužení koleje č. 1 o 150 m s možností odstavení až 12 vozů typu Shimms. 

Rozměr 1 vagónu typu Shimms je 12,06 m, 12 x 12,06 = 144,72 m, 

- vybudování koleje č. 1a o délce 160 m s možností odstavení až 12 vozů typu Shimms, 

- vybudování 2 ks výhybek typu J S49 1:9-190 P s manuální obsluhou. 

 

Navrhované řešení je zobrazeno na obrázku 8. 
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Obrázek 8 Schéma prodloužení koleje č. 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

 

Krok 2 – vybudování automatizovaného posunovací zařízení 

 

Automatizované posunovací zařízení v rámci haly s podélnou dělící linkou až po zarážedlo na 

konci prodloužené koleje č. 1 umožní posun vagónů při vykládání svitků ocelových pásů bez 

použití lokomotivy, která tak může vykonávat jinou činnost.  

V tomto kroku jsem použil produkt z nabídky české firmy Arrow Line, a. s., konkrétně se 

jedná o lanové posunovací zařízení LTV-PV, který je určen k posunu železničních vozů na 

nakládce a vykládce železničních vleček, jakož i na stáčištích kapalných produktů. Je schopno 

dle místních podmínek uvést do pohybu a ubrzdit soupravu vozů o celkové hmotnosti až  

1600 t. Konstrukce je tvořena základními celky a to poháněcí stanicí, vratnou stanicí a 

posunovacím vozíkem (obrázek 9), který je tažen po vlastní úzkorozchodné drážce tažným 

elementem - dopravním lanem do ∅ 23,6 mm. Předpětí v tažném laně není konstantní, ale 

mění se v závislosti na požadované funkci posunovacího vozíku.  

Ten v nepracovní poloze podjíždí pod stojícími vozy a při přechodu do polohy pracovní 

vysune ramena s tlačnými kladkami pro uchopení vozu (obrázek 10). Rozjezd a brždění 

soupravy je řízeno frekvenčním měničem. Programovací automat v technologickém rozvaděči 

     stávající kolej č. 1 

     nová kolej č. 1a 

     prodloužení koleje č. 1 
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umožňuje logické vazby na stávající technologická zařízení vlečky (plnící hubice a ramena, 

kolejová váha atd.). 

 

Základní technické údaje: 

Tažná síla   30 – 100 kN 

Výkon elektromotoru  7,5 – 22 kW 

Pojezdová rychlost  0 – 0,5 m/s 

Sklon trati   do 3 ‰ 

Délka posunu   do 400 m 

Trať    přímá, oblouky a výhybky 

Ovládání   1x z panelu i 1x dálkově 

 

Schéma činnosti lanového posunovacího zařízení LTV-PV: 

1. Posunovací lokomotiva přisune vagón nebo celou soupravu na určené místo. 

2. Obsluha rozepne soupravu vagónů od lokomotivy. 

3. Posunovací lokomotiva odjíždí plnit jiné úkoly. 

4. Pomocí dálkového ovládání obsluha posune vozík pod dvojkolí vagónu. 

5. Stejným způsobem obsluha vysune ramena vozíku s tlačnými válečky, které uchopí 

dvojkolí za nákolky. 

6. Dalším povelem prostřednictvím ovladače obsluha uvede do pohybu posunovací vozík 

a přemístí vagón na přesně určené místo. 

7. Dalším tlačítkem obsluha zasune ramena vozíku a ten může přejet pod vagonem na 

jiné místo. 

 

Obrázky 9 a 10 Lanové posunovací zařízení LTV-PV 

 

Zdroj: http://www.arrowline.cz/ [18] 

 

http://www.arrowline.cz/
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Nový proces dopravy a vyložení vlaku se svitky ocelového pásu, jež bude umožněn po 

prodloužení koleje č. 1, vybudování koleje č. 1a a automatizovaného posunovacího zařízení 

v hale s podélnou dělící linkou, je zobrazen na následujících obrázcích 11 až 19. 

 

Obrázek 11 Příjezd vlaku se svitky ocelového pásku a odstavení na kolej č. 1a 

 

Obrázek 12 Posun vlaku a rozpojení na dvě poloviny 

 

Obrázek 13 Posun první poloviny vlaku do haly s podélnou dělící linkou a zahájení vykládání 

svitků 

 

Obrázek 14 Vyložení první poloviny vlaku a automatizovaný posun prázdných vagónů 

 

Obrázek 15 Posun plných vagónů k prázdným a svěšení vlaku dohromady 
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Obrázek 16 Posun vlaku a rozpojení na dvě poloviny (plná x prázdná) 

 

 

Obrázek 17 Posun druhé poloviny vlaku do haly a zahájení vykládání 

 

Obrázek 18 Vykládání druhé poloviny vlaku a automatický posun prázdných vagónů 

 

Obrázek 19 Posun obou prázdných polovin vlaku k sobě a svěšení – vlak připraven k 

předávce 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

 

Ve spolupráci s pracovníky posunovací čety byl opět vypracován časový snímek, viz. tabulka 

4, který zobrazuje odhadované časy jednotlivých operací dopravy a vykládání svitků za 

využití rozšířené koleje č. 1, 1a a automatizovaného posunovacího zařízení počínaje 

příjezdem lokomotivy a svěšením celého vlaku se svitky válcovaného pásu a rozvěšením 

celého vyloženého vlaku od lokomotivy konče. 
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Tabulka 4 Odhadovaný časový snímek dopravy a vyložení vlaku se svitky 

Popis operace 

Délka 

operace 

v min. 

svěšení vlaku k lokomotivě 1 

posun vlaku k místu rozvěšení na 2 poloviny 3 

rozvěšení vlaku na polovinu a zabrzdění 2. poloviny 2 

posun 1. poloviny vlaku na kolej č. 1 1 

přenastavení výhybky a posun vozů do haly PDL II. 4 

vyložení 11 vozů včetně automatizovaného posunu 110 

vyložení 10 vozů včetně automatizovaného posunu 100 

posun 1 poloviny vlaku k polovině druhé 1 

svěšení obou polovin vlaku dohromady 1 

rozvěšení vlaku od lokomotivy 1 

Celkem 224 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z uvedeného časového snímku vyplývá, že vyložení celého vlaku včetně související dopravy 

bude trvat přibližně 224 min. V porovnání se stávajícím stavem, který činí 428 min., dojde 

k významné úspoře času v délce cca 204 min., což představuje 48 % snížení. 

 

Následující graf 2 zobrazuje rozdělení jednotlivých operací na činnosti související se 

samotnou dopravou jednotlivých vozů do a z haly s podélnou dělící linkou a činnosti 

související pouze s vykládkou jednotlivých kusů svitků válcovaného pásu.  
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Graf 2 Očekávané rozdělení jednotlivých činností dopravy a vyložení vlaku se svitky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu je zřejmé, že pouhých 6 % času tohoto celého procesu tvoří jen doprava, zbylých     

94 % samotné vyložení. V porovnání se stávajícím stavem, na kterém se doprava podílí 56 %, 

dojde ke snížení činností nenavyšujících přidanou hodnotu finálních produktů o 89 %. 

 

Náklady spojené s navrhovaným řešením udává tabulka 5. 

 

Tabulka 5 Přehled nákladů navrhovaného řešení 

Druh nákladu Jednotka Cena v Kč Množství Celkem 

Prodloužení koleje č. 1 (10 m) Kč 129 819 15 1 947 285 

Prodloužení koleje č. 1a (10 m) Kč 129 819 16 2 077 104 

Výhybka typu J S49 1:9-190 P Kč 814 922 2 1 629 844 

Přesun zarážedla na kolej č. 1 Kč 6 000 1 6 000 

Posunovací zařízení LTV-PV Kč 2 400 000 1 2 400 000 

Celkem Kč     8 060 233 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

94% 6% 

vyložení

doprava
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Výhody navrhovaného stavu: 

- úspora času vyložení svitků ocelového pásu včetně dopravy vlaku o 48 % z původních 

428 min. na odhadovaných 224 min, 

- vyložení více vozů v rámci jednoho cyklu posunu, konkrétně navýšení ze 3 vozů až na 

11, což se představuje navýšení o 266 %, 

- snížení podílu samotné dopravy na celkovém procesu o 89 % z původních 56 % na 

odhadovaných 6 %, 

- automatizovaný posun vagónů v hale s podélnou dělící linkou, ovládaný pracovníkem 

obsluhy mostového jeřábu bez nutnosti přítomnosti lokomotivy a posunovací čety, tzn. 

využití pracovníků dopravy a lokomotivy pro jiné činnosti v závodu, 

- posun všech vozů jen v nejbližším okolí samotné haly s podélnou dělící linkou oproti 

původnímu stavu, kdy nyní vlak s ocelovým páskem musí být postupně přesunut skrze 

celý areál společnosti z koleje č. 6 přes kolej č. 1 a halu s podélnou dělící linkou a zpět 

skrze kolej č. 1 na cílovou kolej č. 7. 

 

Nevýhody navrhované stavu: 

- ekonomická náročnost navrhovaného řešení. 

 

4.2 Systém přepravních tras uvnitř výrobního závodu 

 

Po analýze současného stavu bylo úkolem nalézt řešení, které zefektivní vnitropodnikovou 

železniční dopravu a sníží tak náklady a pracnost s ní spojené. Navrhované řešení se skládá ze 

dvou kroků a to z nákupu nového hnacího kolejového vozidla a následného snížení počtu 

zaměstnanců úseku dopravy. 

 

Krok 1 – nákup nového hnacího kolejového vozidla 

 

V tomto kroku jsem použil produkt z nabídky české firmy Arrow Line, a. s., konkrétně se 

jedná o kolejový tahač KT 37, viz. obrázek 20, pro lehký posun a manipulaci se železničními 

vozy určené pro zajištění technologické obsluhy výroby v místě nakládky a vykládky. 

Vozidlo s elektrickým přenosem výkonu splňuje všechny podmínky pro provoz na kolejích 

v souvislosti s provozem jiných drážních vozidel. 
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Pohonné ústrojí je umístěno v přední kapotě. Primárním zdrojem výkonu může být buď 

olověný akumulátor zabezpečující běžný dvousměnný provoz, nebo dieselagregát napájející 

silovou elektroniku – trakční střídač. Na vozidle je instalována elektrodynamická brzda. 

Kolejové tahače jsou řízeny vždy prostřednictvím rádiového dálkového ovládání a v případě 

ztráty spojení dochází okamžitě k aktivaci havarijní brzdy. 

Základní technické údaje: 

Pohon    A – akumulátory, D – diesel 

Rozměry (s nárazníky) 2600 / 2600 / 7240 mm 

Tažná síla do   77 kN 

Max. zátěž na přímé koleji 1200 tun 

Pojezdová rychlost do 10 km/h 

Ovládání   dálkové 

Obsluha    1 osoba (kvalifikace – vedoucí posunu) 

 

Obrázek 20 Kolejový tahač KT 37 

 

Zdroj: http://www.arrowline.cz/ [18] 

 

Toto kolejové hnací vozidlo splňuje hlavní požadavek na maximální zátěž na přímé koleji, 

kdy základní podmínkou je možnost posunu nejtěžší vlakové soupravy v rámci podniku, tj. 

kompletní vlak se svitky válcovaného pásu, jehož celková hmotnost je cca 1000 t. 

 

Krok 2 – snížení počtu zaměstnanců úseku dopravy 

 

Navrhované kolejové hnací vozidlo nabízí v oblasti provozních nákladů jednu významnou 

výhodu oproti klasické motorové lokomotivě a to je možnost obsluhy pouze 1 osobou 

http://www.arrowline.cz/
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s kvalifikací vedoucí posunu, zobrazující obrázek 21, oproti stávajícímu stavu, kdy 

posunovací četu tvoří 3 lidé – vedoucí posunu, posunovač a řidič drážního hnacího vozidla. 

Tato změna tak umožní úsporu nákladu spojenou se snížením počtu zaměstnanců úseku 

dopravy. 

 

Obrázek 21 Počet pracovníků obsluhy hnacích vozidel 

 

                          +                  =                +           

                          

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ekonomické vyhodnocení: 

 

Tabulka 6 Průměrné měsíční náklady v Kč 

Druh nákladů Současný stav Navrhovaný stav 

Hnací 

vozidlo 

spotřeba PHM, energie 24 221 4 000 

ostatní provozní náklady 20 956 2 000 

celkem 45 177 6 000 

Zaměstnanci 
HM 1 zam. včetně odvodů 35 721 35 721 

celkem 214 326 71 442 

Celkové měsíční náklady 259 503 77 442 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 6 zobrazuje průměrné měsíční náklady v Kč současného a navrhovaného stavu, kdy 

náklady spojené s provozem nového hnacího vozidla byly stanoveny odborným odhadem 

pracovníky společnosti Arrow Line, a. s. Porovnáním současných a navrhovaných nákladů 

dojdeme k výši měsíční úspory ve výši 182.061,- Kč, což představuje celkovou roční úsporu 

2.184.732,- Kč. 

Měsíční úspora = 259.503 – 77.442 = 182.061,- Kč 

Roční úspora = 182.061 * 12 = 2.184.732,- Kč 
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Odhadovaná pořizovací cena kolejového tahače KT 37 A je cca 4.600.000,- Kč, záleží totiž na 

individuálních požadavcích zákazníků na případné změny a doplňky na zařízení. Návratnost 

této investice vypočítáme porovnáním pořizovacích nákladů s roční úsporou. 

Návratnost investice = 4.600.000 / 2.184.732 = 2,106 let = 2 roky 1 měsíc 8 dnů 

 

V případě koupě ještě druhého kolejového tahače KT 37 A pro zvýšení schopnosti 

zabezpečení železniční přepravy bude návratnost investice dvojnásobná. 

Návratnost investice = (4.600.000*2) / 2.184.732 = 4,211 let = 4 roky 2 měsíce 17 dnů 

 

Výhody navrhovaného stavu: 

- úspora provozních nákladů, neboť dojde ke snížení počtu kvalifikovaných pracovních 

sil a spotřeby energie ve srovnání se současnými motorovými lokomotivami, 

- zvýšení ekologie provozu z důvodu eliminace spalin unikajících do ovzduší a snížení 

hlučnosti při posunech po železnici. 

 

Nevýhody navrhovaného stavu: 

- nižší dosahovaná rychlost hnacího vozidla oproti motorové lokomotivě, 

- v případě koupě pouze 1 hnacího vozidla a jeho závadě značné riziko ztráty možnosti 

vnitropodnikové železniční dopravy. 

 

4.3 Skladování a distribuce hotových výrobků 

 

Po analýze současného stavu bylo cílem nalézt řešení, které především zefektivní procesy 

spojené s uskladněním a expedicí výrobků výrobních agregátů č. 9 a 10 v hale rourovna II. 

Skladovací prostory v hale rourovna II. se skládají ze dvou částí, kde se v první nachází 

stojany s nařezanými svitky válcovaného pásu ve čtyřech řadách po 6 kusech, které slouží 

jako vstupní materiál pro výrobní agregáty, a ve druhé jsou umístěny sloupové stojany ve 

dvou řadách po 5 kusech pro balíky hotových výrobků. Navrhované řešení je zobrazeno na 

obrázku 22 a spočívá v reorganizaci těchto skladovacích prostor: 

- snížením počtu stojanů s nařezanými svitky válcovaného pásu na polovinu, tj. dvě 

řady po 6 kusech, 

- zvýšením počtu sloupových stojanů v první řadě o dalších 5 kusů. 
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Obrázek 22 Schéma haly rourovny II. – navrhovaný stav 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

 

Touto reorganizací dojde k navýšení počtu sloupových stojanů o 50 %, z původních 10 na 

navrhovaných 15, což v rozloze činí navýšení z původních 395 m
2
 na navrhovaných 593 m

2
. 

Co se týká nákladů spojených s touto reorganizací, tak pořizovací náklady za 5 kusů 

sloupových stojanů činí 0,- Kč, neboť 13 kusů nepoužívaných stojanů se nachází v hale Hard, 

tudíž náklady budou pouze ve výši vlastních režijních nákladů spojených s přesunem těchto 

stojanů. 

 

Výhody navrhovaného stavu: 

- zvýšení skladovacích kapacit o 50 % a snížení počtu operací při uskladnění a expedici 

výrobků, neboť se výrazně sníží pravděpodobnost přesunu hotových výrobků do 

expedičního skladu z důvodu nedostatečné skladovací kapacity, 

- snížení manipulace s výrobky a s tím spojené možnosti vzniku manipulačních vad u 

produktů, 

- velmi nízká náklady spojené s touto reorganizací. 

 

Nevýhody navrhovaného stavu: 

- zvýšení frekvence dopravy vstupního materiálu z důvodu snížení kapacity stojanů 

svitků válcovaného pásu uvnitř haly rourovna II., možné ale řešit využitím 

venkovního skladu pásku, který se nachází před halou rourovny. 

 

welding line no. 9 

welding line no. 10 

 

Kocks line 

SKLAD A 

EXPEDICE 

ROUROVNY ROUROVNA II. 
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat materiálové toky, systém skladování a přepravní 

trasy ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a. s. Zároveň také navrhnout 

případná zlepšení těchto oblastí a optimalizovat tak jednotlivé pracovní činnosti. 

V první části praktického oddílu této práce došlo k seznámení s podnikem samotným, s jeho 

výrobou, činnostmi a procesy zde probíhajícími. 

V praktické části byly doporučeny celkem tři návrhy ke zlepšení. První návrh se týká 

optimalizace dopravy a toku vstupního materiálu – polotovaru svitků tenkého ocelového pásu. 

Konkrétně se jedná o vybudování koleje č. 1a, prodloužení koleje č. 1 a vybudování 

automatizovaného posunovacího zařízení na této koleji vedeného z haly s podélnou dělící 

linkou. Díky tomuto návrhu dojde k úspoře 204 min. u tohoto procesu, což představuje 48% 

snížení času potřebného na vyložení celého vlaku včetně související dopravy a 89% snížení   

u dopravy samotné. 

Druhý návrh řeší systém přepravních tras uvnitř výrobního závodu, kde byla navržena 

obměna dosavadních dieslových hnacích vozidel koupí nového kolejového tahače a s ní 

spojena restrukturalizace zaměstnanců úseku dopravy. Navrhovaný kolejový tahač je 

obsluhován pouze 1 kvalifikovanou osobou oproti nynějšímu stavu obsluhy formou tříčlenné 

dopravní čety, což by generovalo značné finanční úspory díky snížení počtu zaměstnanců. 

Odhadovaná roční úspora činí 2.184.732,- Kč s návratností investice za 2 roky 1 měsíc a        

8 dnů, v případě koupě dvou kolejových tahačů se návratnost zvýší na 4 roky 2 měsíce a 17 

dnů. 

Třetí navrhované řešení se zabývá oblastí skladování hotových výrobků v hale rourovny II. 

Pomocí reorganizace prostor určených ke skladování a zvýšení počtu ukládacích sloupových 

stojanů dojde ke zvýšení skladovacích prostor v této hale o 50 % z původních 395 m2 na 

navrhovaných 593 m2, což výrazně sníží nejen pravděpodobnost přesunu hotových výrobků 

do expedičního skladu z důvodu nedostatečné skladovací kapacity, ale zároveň možnost 

vzniku manipulačních vad u produktů. 

Všechny tyto návrhy by měly mít pozitivní vliv na efektivnost zmíněných logistických 

operací a v delším časovém období přinesou podniku i finanční úsporu.  
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Příloha 1 Organizační struktura společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. 
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Příloha 2 Seznam kolejí vlečky 

 

Číslo 

koleje 

Ohraničení 

výhybky 

Stavební 

délka v m 
Určení (poznámka) 

1 č. 2 - zaražedlo 615,69 nákladková a výkladková 

2 č. Ž1 - zaražedlo 409,91 příjezdová a výkladková 

2a č. 3 - zaražedlo 151,02 do remíze lokomotiv 

3 č. 4 - zaražedlo 387,33 pro vážení a návratová 

4 č. 1 - zaražedlo 482,42 pro nakládku a vykládku produktů 

5 č. 5 - zaražedlo 327,00 odstavná a nákladková 

6 č. 7 - zaražedlo 555,34 odevzdávková 

6a č. 15 - zaražedlo 125,72 odstavná 

7 č. 10 - zaražedlo 422,80 návratová 

8 č. 9 - zaražedlo 460,05 manipulační a odstavná 

9 č. 8 - zaražedlo 210,33 nákladková a výkladková 

9a č. 11 - zaražedlo 300,70 nákladková a výkladková 

10 č. 5 - č. 14 641,29 nákladková a výkladková 

10a č. 12 - zaražedlo 212,82 nákladková a výkladková 

 

  



54 
 

Příloha 3 Technologická vozidla na vlečce 

 

Poř. 

číslo 

Číslo 

vozu 

Vozová 

jednotka 
Řada 

Celková 

délka v m 
Tára v t 

Únosnost 

v t 
Specifikace 

1 1 1   8,00 10,00 20 trubky, profily 

2 2 2   15,24 23,20 30 trubky, profily 

3 3 2   15,24 23,15 30 trubky, profily 

4 4 2   15,24 23,20 30 trubky, profily 

5 5 2   15,24 23,20 30 trubky, profily 

6 6 2   15,24 23,25 30 trubky, profily 

7 7 2   15,24 23,25 30 trubky, profily 

8 8 2 Smmps 15,25 23,52 30 palety na svitky 

9 9 2 Smmps 15,25 24,50 30 palety na svitky 

10 10 2 Smmps 15,25 24,20 30 palety na svitky 

11 11 2 Smmps 15,25 23,60 30 trubky, profily 

12 12 2 Smmps 15,25 23,60 30 palety na svitky 

13 13 1   8,00   20 trubky, profily 

14 14 1   8,00   20 trubky, profily 

15 15 1   8,00   20 trubky, profily 

16 25 2   20,04 25,50 35 trubky, profily 

17 26 2   20,04 25,50 35 trubky, profily 

18 22 57 1   10,50 16,00 20 trubky, profily 

19 22 159 1   10,50 15,80 20 trubky, profily 

20 30 726 2   13,90 17,80 30 
převoz zink. 

van 

21 30 766 2   13,20 15,80 40 trubky, profily 

22 30 768 2   13,20 16,02 40 trubky, profily 

23 31 343 2   13,20 16,00 30 trubky, profily 

 

 


