
  



 



 



  



Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení materiálového toku ve výrobním podniku. 

Teoretická část popisuje logistiku, její cíle a aktivity s ní spojené. Praktická část se zabývá 

představením společnosti Kovona System, a.s, popisem současného stavu a návrhy pro zlepšení 

situace podniku. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit materiálový tok ve společnosti a navrhnout řešení pro plynulý 

chod podniku. 
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Abstract 

 

This thesis focuses on the analysis and assessment of material flow in a manufacturing 

company. The theoretical part describes the logistics, its aims and activities associated with it. 

The practical part deals with the performance of the company Kovona System, a.s., a 

description of the current situation and proposals for improving the situation.  

The aim of the thesis is to assessment the flow of materials in the company and to propose 

solutions for the smooth running of the company.  
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1. Úvod 

 

V dnešní době hledání úspor platí v případě logistiky jednoduché pravidlo: kdyţ ji děláte 

dobře, tak přináší firmě velkou efektivitu, kdyţ ji děláte špatně, tak naopak velké výdaje. A to 

znamená, ţe mnoho firem se logistice věnuje maximálně. 

Logistika je bez debat široký pojem. Jiţ dávno to není jenom o přepravě zboţí nebo materiálu. 

Dnes logistika řeší, co a kde se bude prodávat, odkud se přivezou suroviny a jak se bude 

produkt vyrábět. Jedním z významných faktorů ovlivňujících celkovou výkonnost podniku je 

správné nastavení logistických toků. 

 

Cílem diplomové práce je provedení analýzy materiálových toků ve společnosti Kovona System, 

a.s., jehoţ hlavním předmětem podnikání je velkosériová kovovýroba a na základě získaných 

poznatků navrhnout zlepšení a řešení pro plynulý chod podniku. 

 

První kapitola obsahuje teoretická východiska zabývající se oblasti logistiky, následuje 

stručná historie logistiky, její cíle či faktory, které mohou logistiku ovlivňovat. Další část 

týkající se teoretické části diplomové práce jsou logistické aktivity, které společně ovlivňují 

celkový stav podniku – zásobování, výrobní logistika, dopravní logistika a skladování.  

V praktické části práce se v úvodu seznámíme se společnosti Kovona System, a.s., její historii 

a s produkty, které podnik vyrábí. Následuje analýza současného stavu ve společnosti a 

návrhy pro zlepšení situace podniku. V této části je diplomová práce zaměřena ve větší míře 

na logistickou aktivitu týkající se skladování. Jsou zde popsány skladovací prostory 

analyzované společnosti, rozdělení jednotlivých skladovacích ploch, jejich problémy a 

nedostatky a v konečné části návrhy a doporučení. 

V závěru je pak stručné shrnutí získaných poznatků a následných navrhovaných moţností 

řešení. 
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2. Teoretická východiska řešené problematiky 

 

V této kapitole diplomové práce jsou popsána teoretická východiska řešené problematiky, je 

zde vymezen pojem logistika, její historie, cíle či faktory, které ji ovlivňují. 

2.1.  Historie logistiky 

 

Původ logistiky je odvozován od slova logistikon (rozum) nebo logos (slovo, řeč, myšlenka, 

pojem). Logistika se řadí mezi mladé vědní disciplíny z 9. století, kde se její prvky objevují 

v armádě slouţící zejména k odhadnutí správné situace pro zásobování armády jídlem, volbou 

taktiky při bitvách či lepší manévrování. 

Později rozpracoval logistiku vojenský generál A. H. Jomini v práci „Náčrty vojenského 

umění“ (r. 1837) ve kterém specifikuje význam důstojníka a odbornou přípravu pro 

zajišťování ubytování a táborů, propojení jednotlivých útvarů, přísunu válečného materiálu a 

přesného načasování bojů s protivníkem. Ve II. světové válce toto pojetí logistiky dosáhlo 

širokého uplatnění a americká armáda tuto práci vyuţila. 

 

Následný vývoj logistiky nastínil Miloslav Konečný: 

Za počáteční období rozvoje logistiky je povaţováno období roku 1950, kdy docházelo 

k uplatňování dílčích prvků logistiky bez náleţitého propojení. 

Druhé období rozvoje logistiky v letech 1950 – 1970 lze charakterizovat jako etapu formování 

logistické teorie a její aplikace v praxi. 

Ve třetím období (po r. 1970) dochází k úspěšnému rozšiřování logistiky nejen v USA, ale i 

v Evropě. Základem aktivity logistiky zde byly distribuční systémy. Další vývoj ukázal, ţe 

součásti logistických systémů se musí stát i podsystémy informačních a souhrnné ekonomické 

přístupy z aspektu prosperity podniku. 

2.2.  Definice pojmu logistika 

 

Logistika je popisována v mnoha publikacích, kde se tato definice od sebe v detailech celkem 

liší. Proto je uvedeno několik definic od různých autorů. 
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Za logistiku se povaţuje integrované plánování, formování, provádění a kontrolování 

hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a 

od podniku k odběrateli. [1] 

 

Logistika představuje organizaci, plánování, řízení a realizaci toků zboţí od vývoje po nákup, 

výrobu a distribuci podle objednávky finálního zákazníka končící tak, aby byly splněny 

všechny poţadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. [2] 

 

Logistika představuje strategické řízení funkčnosti, účinnosti a efektivity hmotného toku 

surovin, polotovarů a zboţí s cílem dodrţet časové, místní, kvalitativní a hodnotové parametry 

poţadované zákazníkem. Jeho nedílnou součástí je informační tok propojující vzájemně 

logistické články od poskytování produktů zákazníkům (zboţí, sluţby, přeprava, dodávky) aţ 

po získávání zdrojů. [3] 

 

Logistika je vědní pragmatická disciplína, která se zabývá vzájemným prognózováním, 

řízením, realizací, synchronizací a optimalizací toku materiálu a informací, tak aby byly na 

správném místě ve správný čas s minimálními (resp. optimálními) náklady. [4] 

2.3.  Cíle logistiky 

 

Hlavním cílem logistiky je uspokojování potřeb zákazníků při optimalizaci celkových 

nákladů. 

 

Základní cíle logistiky podle Jaromíra Štůska:  

Optimalizace všech dílčích částí logistických řetězců pro zvýšení konkurenceschopnosti 

pomocí zvýšení kvality a flexibility se zvýšeným prospěchem pro zákazníky. Tyto cíle jsou 

zaměřeny na udrţení či zvýšení prodeje a podílu na trhu. Jde zejména o krátké dodací 

termíny, spolehlivost a pruţnost dodávek apod. Tyto cíle můţeme označit jako vnější 

logistické cíle. 

Systematické přezkoušení všech vnitropodnikových a mezipodnikových pohybů zboţí a toků 

materiálů za účelem identifikace racionalizačních potenciálů aţ ke sníţení nákladů. Tyto cíle 

můţeme označit jako vnitřní logistické cíle. 
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2.4.  Faktory ovlivňující logistiku 

 

Existují faktory, které mohou ovlivnit samotný logistický proces či podnik jako celek. Je 

důleţité vědět a znát moţnosti, které se mohou objevit v prostředí podniku a umět na ně 

zareagovat. Mezi tyto faktory můţeme zařadit: 

 

Tržní situace a požadavky trhu: Podnik při pozorování trhu rozlišuje dvě zájmové skupiny, 

mezi které patři konkurenti a zákazníci.  

Výrobní program: Mezi faktory v této oblasti řadíme všechny příznaky týkající se jakosti, 

druhu výrobků a jejich kritéria (velikost, ţivotnost, hmotnost a jejich způsoby skladování, 

balení a dopravy). Šíře sortimentu a s tím spojené různé varianty výrobků, jejich hodnotový a 

kvantitativní podíl na prodeji. Mezi neméně důleţitý faktor je cyklus ţivotnosti výrobků. 

Způsob dopravy: Dopravní problematiku můţeme charakterizovat díky druhu přepravního 

zboţí dopravními zařízeními či dopravními prostředky. 

Technologické rámcové faktory: Rychlý rozvoj v oblasti technologií otvírá nové pole 

působnosti pro efektivní systémy v případě vyřizování objednávek, modernějšího skladování 

a dopravy. 

Právní rámcové podmínky logistiky: Působením státní správy se určují pravidla a normy. 

2.5.  Logistický řetězec 

 

Logistický systém se realizuje v rozumně uspořádaných logistických řetězcích (Obrázek 1). 

Řetězec je účelné smysluplné uspořádání mnoţiny technických prostředků za účelem 

uskutečňování logistických cílů. Jedná se o přemísťování věcí (popř. osob) a informací. Cílem 

logistického řetězce můţe být i přemisťování energií a financí. [4] 
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Obrázek 1 – Logistický systém v logistických řetězcích 

 

Zdroj: SLÍVA, A. Základy logistiky. [4] 

 

 

Logistický řetězec se propojuje mezi trhy spotřeby s trhy surovin a materiálů ze dvou 

moţných hledisek: 

Hmotné hledisko spočívá v uchovávání a přemisťování věcí, které mohou uspokojit potřebu 

konečného zákazníka, tj. produkt nebo věci podmiňující uspokojení (např. obaly). 

Nehmotné hledisko představuje přemisťování nebo uchovávání informací potřebných 

k tomu, aby se výše uvedené uchovávání a přemístění všech věcí mohlo uskutečnit. 

 

V logistickém řetězci se vyskytují pasivních prvky – věci a aktivní prvky, jejichţ působením 

se toky pasivních prvků realizují. Je důleţité sladit vlastnosti pasivních a aktivních prvků 

mezi sebou, aby byl jejich průchod v logistickém řetězci plynulý a ekonomický. 

 

Mezi pasivní prvky patří materiál, obaly, přepravní prostředky a informace, kde pohyb 

z místa a okamţiku jejich vzniku přes výrobní a distribuční články do místa a okamţiku jejich 

konečné spotřeby představuje podstatnou část hmotné stránky logistických řetězců. Tok 

pasivních prvků od dodavatele k zákazníkovi se uskutečňuje prostřednictvím směny, a proto 

je můţeme označit jako zboţí.  
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Aktivní prvky mají za úkol realizovat logistické funkce, mezi které patří balení, tvorba a 

rozebíraní manipulačních a přepravních jednotek, nakládky, vykládky, uskladňování, 

rozdělování, sledování, identifikace a sběr, zpracování, přenos a uchovávání informací atd. 

 

2.5.1. Typy logistických řetězců 

 

Jaromír Štůsek uvádí 3 typy logistických řetězců: 

 

Tradiční logistický řetězec s přetržitými toky: V tomto typu řetězci jsou sestavovány 

prodeje a následně uzavírány kontrakty s dodavateli na základě vyhodnocení současných 

prodejů. Jedná se velké dodávky, kde je moţno získat mnoţstevní slevy a úspory při přepravě 

velkokapacitními dopravními prostředky. Důleţitou úlohu hraje centrální sklad, který je 

rozhodujícím prvkem pro pruţnost uspokojování zákazníků. Materiálové toky fungují tak, ţe 

dodavatel odesílá dodávku v čase a mnoţství vyhovujícím jeho potřebám. Činnosti článků 

nejsou navzájem sladěny. Z tohoto důvodu vznikají nadměrné zásoby. Aţ 95% času je 

promarněno neúčelným skladováním a prostoji. 

Logistický řetězec s kontinuálními toky: Umoţňuje zpruţnění výroby a distribuce. Materiál 

je dodáván na základě potřeb příjemce. Články řetězce si předávají plynule menší dávky 

dodávek a reakce na průběţné změny jsou pruţnější. 

Logistický řetězec se synchronním tokem: Je sloţen pouze z výroby, z kompletací a 

konsolidací, ze zákazníků a z dodavatelů. Tok materiálu je zcela plynulý a vyváţený. Mezi 

jednotlivými články řetězce se pohybuje jen takové mnoţství surovin a výrobků, které je 

k danému okamţiku poţadováno. Důleţitá je predikce všech moţných situací a vliv 

jednotlivých rozhodnutí na elektivnost celého logistického řetězce. 
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3. Podniková logistika 

 

Posláním podnikové logistiky je usilovat o to, aby podnik dosahoval optimálních nákladů 

v daném čase, zvýšením pruţnosti a přizpůsobivosti podniku měnícím se podmínkám 

ekonomických, technických, výrobních a podmínkách na trhu. Podniková logistika zahrnuje 

plánování, organizování, koordinování, informování, rozhodování, provádění a kontrolu 

strategických, taktických a operativních logistických činností a operací. [5] 

3.1.  Logistické aktivity 

 

Zásobování je základní funkce hospodářství podniku. Kaţdý podnik by se měl snaţit o 

sniţování zásob a urychlování vnitropodnikové dopravy.  

 

Výrobní logistika představuje souhrnné logistické úlohy a opatření, které slouţí na přípravu a 

realizaci výroby. Ve všeobecnosti se zabývá činnostmi, které souvisí s materiálem, jeho 

tokem, tokem surovin, pomocných prostředků, polotovarů, včetně informací, přes všechny 

stupně výrobního procesu včetně meziskladů, přes montáţ aţ ke skladu hotových výrobků. [5] 

 

Dopravní logistika zajišťuje pohyb a fyzické přemístění výrobků z místa výroby na místo, 

kde jsou zapotřebí. Pro uskutečnění tohoto pohybu rozlišujeme dopravní logistiku 

vnitropodnikovou, kde dopravní prostředky dělíme na pozemní (vozíky, zakladače), nadzemní 

(jeřáby, dopravníky) a stabilní (pevné umístěné dopravní prostředky) a mimopodnikovou, kde 

se výrobky mohou dopravovat pomocí ţelezniční, automobilové, říční či letecké dopravy. 

 

Poslední logistická aktivita se nazývá skladování, která plní v podniku funkci vyrovnávací, 

pojistnou, spekulativní a třídicí. Průběh skladování začíná fázi příjmu materiálu, kontrolou 

materiálu, skladováním a následným výdejem. 

 

 

3.2.  Zásobovací logistika 

 

Zásoby jsou velkou a nákladnou investicí. Kvalitnějším řízením zásob v podniku lze docílit 

zlepšení cash-flow podniku i návratnosti investic. Ve většině podniků (maloobchodních, 
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velkoobchodních i výrobních) dochází k pravidelným rituálům zbavování se zásob, kdy se 

vyhlásí program totálního sníţení zásob apod. Pokud však management neuplatňuje vhodné 

metody řízení zásob a nezná vzájemné nákladové souvislosti různých aspektů řízení zásob, 

často přitom dochází k velkému poklesu úrovně zákaznického servisu a tyto programy se 

musí zastavit. [6] 

Úspěch výrobního podniku souvisí se správným a účelným zásobováním, které ovlivňuje 

ekonomické výsledky podniku. Správně fungující zásobování musí neustále sledovat vývoj na 

trhu, uzavírat výhodné smlouvy s dodavateli a činnosti spojené s materiálovým tokem musí 

být účelně organizované. 

 

3.2.1. Cíle zásobování  

 

Za hlavní cíle zásobování povaţujeme: [7] 

- sniţování nákladů souvisejících s opatřováním předmětu zásobování 

- zlepšování výkonů nejenom jednotlivých pracovníků, ale především útvaru 

zásobování jako celku 

- zachování autonomie podniku, coţ znamená zajistit moţnost zásobování z více zdrojů 

 

3.2.2. Zásobovací strategie 

 

Při volbě zásobovací strategie si můţe podnik vybrat dvě moţnosti. Chovat se buď aktivně, 

kdy vyuţívá rámcové podmínky, nebo pasivně, kdy podnik bere tyto podmínky v potaz a 

chová se v rámci zvyklostí. Jako podklad pro volbu odpovídající strategie můţeme pouţít 

postup rozdělený do čtyř fází:  

 

První fáze spočívá v klasifikaci druhů zboţí pro zásobování – strategické, problémové či 

nedostatkové, stimulační a bezproblémové. 

Druhá fáze je analýza trhu, kde se porovnají síly dodavatelů se silou vlastní. 

Třetí fáze se nazývá strategické postavení – strategické materiály se přiřazují do pozic matice 

portfolia (Obrázek 2). 
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V poslední fázi si podnik stanoví akční plány podle jednotlivých strategických materiálů. 

 

Obrázek 2 – Matice nákupního portfolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  DANĚK, J. Logistické systémy [7] 

 

3.2.2.1. Metoda ABC 

 

Východiskem pro klasifikaci materiálů je princip Paretova pravidla, které je zaloţeno na 

myšlence, ţe 20% zákazníků zajišťuje danému podniku 80% odbytu a pravděpodobně ještě 

větší procentuální část zisku. Prvním krokem ABC analýzy je seřazení produktů podle 

hodnoty jejich prodeje anebo – coţ je ještě vhodnější – podle jejich příspěvku k zisku 

podniku, pokud ovšem takové údaje jsou k dispozici. V dalším kroku se pak zkoumají rozdíly 

mezi poloţkami s vysokým a nízkým objemem prodeje, které mohou naznačit, jaká by se 

měla zvolit politika řízení jejich zásob. [6] 

 

Podle Jana Daňka lze na základě tohoto principu materiály rozdělit do tří skupin (A, B, C) 

s rozdílným dopadem na výrobu: 

Skupina A – představuje asi 20% poloţek s podílem na hodnotě sortimentu asi 80% 

Skupina B – představuje asi 10% poloţek s podílem na hodnotě sortimentu asi 15% 
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Skupina C – představuje asi 70% poloţek s podílem na hodnotě sortimentu asi 5% 

 

Díky Paretova pravidla je zřejmé, ţe podnik by neměl věnovat stejnou pozornost všem 

druhům zásobám, ale na základě ročního podílu na hodnotě sortimentu se soustředit na ty 

nejdůleţitější. 

 

 

3.3.  Výrobní logistika 

 

Nejdůleţitějším úkolem výrobní logistiky je najít způsob jak urychlit průchod materiálu 

výrobním procesem s co nejniţšími náklady. Mezi moderní metody pro řízení zásob řadíme 

metodu Just-in-time, Kanban a mnoho dalších.  

 

3.3.1. Metoda JIT (Just in Time) 

 

Tento systém vznikl v USA, ale poprvé byl pouţit v Japonsku firmou Toyota Motor 

Company. Základem této metody je systém „přesně na čas“, kdy kaţdá činnost pracuje 

v takovém rytmu, aby se na ní bez nějakých prostojů a poruch mohla navázat další činnost.  

 

Mottem této výrobní strategie je vyrábět jen to, co je potřebné a tak efektivně, jak je to jen 

moţné. Cílem systému JIT je minimalizování zásob, zlepšení kvality zásoby, maximalizování 

efektivnosti výroby a poskytování optimální úrovně zákaznického servisu. Cílem systému je 

výroba vysoce kvalitních výrobků s nulovým výskytem vad, vysoká úroveň produktivity, 

niţší stav zásob a rozvíjení dlouhodobých vztahů s ostatními články dodávkového řetězce. [4] 

 

Jan Daněk vymezil podmínky pro úspěšné uplatnění JIT: 

- stoprocentní kvalita výrobků, polotovarů (objednaného materiálu) 

- sniţování velikosti výrobních (objednacích) dávek 

- rovnoměrné vyuţití kapacit 

- bezporuchový chod výrobního (dopravního) zařízení 

- modulární struktura výrobků a standardizace komponentů 

- aplikace skupinové technologie 

- zavedení nového systému řízení jakosti 
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- nový systém zásobování (opírající se o spolupráci s dodavateli) 

- zavedení týmové práce 

 

V případě splnění výše uvedených podmínek, je podnik schopny výrobky vyrábět ve 

správném mnoţství, kvalitě, čase a tak, aby je odběratel měl přesně tehdy, kdy je potřebuje. 

 

3.3.2. Metoda KANBAN 

 

Tento systém byl zaloţen v Japonsku firmou Toyota. Spočívá v zavedení vztahu zákazník – 

dodavatel. Můţeme říci, ţe kaţdý výrobní stupeň je i zákazník, který předává své poţadavky 

na suroviny, materiál atd. předchozímu stupni a stejně tak dodavatelem pro stupeň navazující, 

jehoţ poţadavky plní. Základní princip této metody spočívá v tom, ţe materiál je dodáván 

pouze v okamţiku, kdy je potřeba. KANBAN je něco jako štítek, karta, etiketa, která slouţí 

jako nosič informací. Existují dva druhy těchto karet, a to pohybová karta, která signalizuje 

potřebu dodat další části dalšímu pracovišti a výrobní karta, která signalizuje potřebu vyrobit 

nebo smontovat další části. 

 

Předpoklady pro správné fungování systému: [4] 

- manipulační jednotky musí být součástí KANBANU a sledovány např. pomocí PC 

- k manipulačnímu prostředku musí být v jednom okamţiku připojen vţdy jeden 

KANBAN 

- uvolněný KANBAN opouští manipulační jednotku 

- počet cirkulujících KANBANů řídí zodpovědná osoba (logistik), která si je vědoma 

toho, ţe počet KANBANů je funkcí přizpůsobitelnosti výroby na reakci změny 

- nikdy se nesmí vyrábět více dílů, pokud středisko neobdrţí novou výrobní 

KANBANovou kartu 

- hotové díly se musí ukládat na to místo, které udává KANBAN 

 

3.3.3. Metoda MRP (Marerial Requirement Planning) 

 

Zkratka MRP se pouţívá pro označení systémů plánování materiálových poţadavků a 

výrobních zdrojů. MRP I byl vytvořen v 60 letech, poté z něj vznikl systém MRP II, který 

oproti MRP I pokrývá i aspekty finanční, marketingové a nákupní. 
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Rozdělení systémů MRP dle Douglase Lamberta a spol.: 

 

MRP I je systém řízení výroby a zásob zaloţený na počítačích, který se pokouší 

minimalizovat zásoby a současně zabezpečovat potřebné mnoţství materiálů pro výrobní 

proces. Systémy se MRP I se obvykle vyuţívají v případech, kdy je splněna některá 

z následujících podmínek:  

 Kdyţ je pouţití (potřeba) materiálů v průběhu obvyklého výrobního cyklu podniku 

nesouvislé nebo velmi nestabilní. 

 Kdyţ potřeba materiálů přímo závisí na výrobě jiné konkrétní skladové poloţky nebo 

hotového výrobku. 

 Kdyţ nákupní oddělení a jeho dodavatelé, a stejně tak vlastní výrobní jednotky 

podniku, jsou schopni zpracovávat podávání objednávek nebo poţadavky na dodávky 

na týdenní bázi. 

 

MRP II pokrývá celý soubor činností, které jsou zapojeny do plánování a řízení výrobních 

operací podniku. Skládá se z různých funkčních modulů a zahrnuje výrobní plánování, 

plánování poţadavků na zdroje, základní plán výroby, plánování materiálových poţadavků, 

řízení dílen a nákup. 

 

3.4.  Dopravní logistika 

 

Doprava materiálů, zboţí a všeho ostatního pro podnik důleţitého zabezpečuje přemisťování 

z místa výroby, tam kde je jich zapotřebí. Slouţí k překonávání určitých vzdáleností. 

Rozlišujeme dva typy dopravy, mimopodnikovou a vnitropodnikovou. 

 

3.4.1. Mimopodniková doprava 

 

Cílem této dopravy je zajistit přesun výrobků v potřebném mnoţství, kvalitě, v určeném čase, 

nepoškozeném stavu na místo určení. Tato doprava je velmi ovlivňována vnějšími 

podmínkami – např. právními předpisy, existující infrastrukturou, vedlejší dopravní náklady 

mezi, které patří různé poplatky.  
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Existuje několik typu mimopodnikové dopravy: 

 

Silniční doprava má největší výhodu v její flexibilnosti, relativně malými provozními a 

investičními náklady. Ale na druhou stranu provozní náklady mohou vzrůst velice rychle, 

kdyţ vezmeme v úvahu náklady při manipulaci při nakládce a vykládce, náklady na mzdy či 

silniční daň. Pro silniční dopravu se pouţívají především nákladní automobily převaţující 

stavební materiál, zvířata, tuhá paliva apod. 

 

Kolejová neboli železniční doprava postrádá pruţnost automobilové dopravy, protoţe se 

omezuje pouze na pevně vedené tratě. Ale na druhé straně patří mezi nejlevnější dopravu pro 

větší mnoţství přepravovaného materiálu na velkou vzdálenost, uţívá se zejména pro 

meziměstskou či mezistátní dopravu. Velká nevýhoda je v nákladech na investiční prostředky. 

 

Lodní doprava patří k nejstarším dopravním prostředkům. Nejlepší je kombinovat tento typ 

dopravy s jinou, např. se silniční. Největší vyuţití má pro dopravu značného mnoţství zboţí, 

tam kde rychlost není prvořadým kritériem.  

 

Letecká doprava nabízí mimořádně vysokou rychlost a přepravní kapacitu. Zde jsou ale 

nejvyšší náklady na palivo a údrţbu letadel. Vzhledem k vysokým nákladům se povaţuje za 

nadstandardní způsob dopravy pro přepravu produktů vysoké kvality. 

 

Kombinovaná doprava je přeprava s vyuţitím minimálně dvou druhů dopravy. Význam této 

dopravy v posledních letech neustále roste. 

 

Potrubní dopravu můţeme charakterizovat jako tok produktů uvnitř potrubního systému, 

který je neustále monitorován. Klimatické změny mají na tento druh dopravy minimální vliv a 

poruchy se vyskytují zřídkakdy, samozřejmostí je nenáročnost na pracovní síly obsluhující 

potrubní systém. Nevýhodou jsou obrovské investiční náklady. 

 

Při samotném výběru nejvhodnějšího typu dopravy je potřeba vzít v úvahu následující 

kritéria: [4] 

- délka přepravní trasy 

- mnoţství přepravy (hmotnost) 

- rychlost přepravy 
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- druh přepravovaného materiálu, popř. nebezpečnost látky 

- jednotkové náklady na přepravu 

- skladovatelnost výrobku 

- ručení 

 

Tabulka 1 – Kritéria volby dopravy 

 

Zdroj: SLÍVA, A. Základy logistiky. [4] 

 

 

3.4.2. Vnitropodniková doprava 

 

Vnitropodniková doprava zajišťuje plynulý chod materiálového toku pomocí dopravních prvků. 

Snadnější a přehlednější materiálový tok v podniku nám můţe pomoci znázornit (Obrázek 3). 

Organizaci materiálového toku zahrnuje balení, manipulaci a přepravu. 

 

 

Obrázek 3 – Materiálový tok 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

železniční silniční vodní potrubní letecká

Rychlost x x x x x x x x x x x x x x x 

Frekvence x x x x x x x x x x x x x x x

Spolehlivost x x x x x x x x x x x x x x x

Univerzálnost x x x x x x x x x x x x x x x

Dostupnost x x x x x x x x x x x x x x x 

x - nejmenší x x x x x - největší

Kritérium
Doprava
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3.4.2.1. Balení 

 

Kaţdý materiál musí být vhodně chráněny proti vlivu okolí, jelikoţ se nepřemisťuje volně. 

Pro snadnější manipulaci musí obal plnit funkce, které jsou odlišné podle toho, ve které části 

logistického řetězce se nachází. Přehledně je můţeme vidět v Tabulce 2. 

 

 

Tabulka 2 – Funkce obalu 

 

 

Zdroj: DANĚK, J. Logistické systémy [7] 

 

 

Obecně můţeme rozlišit 3 druhy obalů: 

 

Manipulační obaly plní funkci ochrannou, ale i manipulační. Mají největší význam 

z hlediska dopravy, manipulace a skladování, protoţe sniţují náročnost manipulace tím, ţe 

spojují jednotlivé kusy ve větší celky. 

Spotřebitelské obaly slouţí pro konečného spotřebitele. Tento typ obalu plní zejména funkci 

ochrannou a informační. 

Přepravní obaly musí být snadné a efektivní pro přepravu. Jedná se o obal vnější, který musí 

čelit dlouhotrvajícím působením vlivů okolí a jeho konstrukce by měla být pevnější a 

odolnější. Hlavní funkce těchto obalů je ochranná. 

 

OCHRANA SKLADOVÁNÍ DOPRAVA MANIPULACE INFORMACE

- ochrana před kvantit. 

změnami
- úspora prostoru

- určení dopravní 

jednotky

- tvarové přizpůsobení 

manipulací
- identifikace

- ochrana před kvalitat. 

změnami
- stopovatelnost

- optim. vyuţití 

dopravních 

prostředků

- nasazení manipul. 

prostředků
- upozornění

- ochrana před 

poškozením

- zajištění nakl. 

jednotek

- automatizace 

manipulace
- prezentace zboţí

- ochrana prostředí a 

lidí
- uţivatelský návod

- správná sklad. 

jednotka podle 

prodejního mnoţství
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3.4.2.2. Manipulační jednotky 

 

Pod tímto pojmem si můţeme představit takovou úpravu přemísťovaného materiálu, která 

usnadňuje manipulaci s ním, zejména díky manipulačních zařízení. Rozlišujeme: 

 

Manipulační jednotky prvého řádu jsou jednotky určené pro ruční manipulaci. V tomto 

případě je vhodné, aby se tato jednotka pohybovala z místa svého vzniku všemi částmi 

logistického řetězce aţ ke spotřebiteli, aniţ by byla od sebe oddělena. Řadíme zde zejména 

krabice, bedny a přepravky. Hmotnost těchto manipulačních jednotek se pohybuje do 15kg. 

 

Manipulační jednotky druhého řádu jsou odvozené od rozměrů svého dopravního 

prostředku. Patří sem především balíky, svazky a palety. Hmotnost těchto jednotek se 

pohybuje v rozmezí 250-1000g, případně aţ do 5000kg. Manipulačními zařízeními jsou 

zpravidla nízkozdviţné nebo vysokozdviţné vozíky, stohovací jeřáby či regálové zakladače. 

 

3.4.2.3. Manipulační prostředky 

 

Do této kategorie můţeme zařadit: 

 

Roltejnery, které jsou určené pro manipulaci s menším mnoţstvím materiálu. Jsou opatřeny 

kolečky pro snadnější manipulaci a pouţívají především v maloobchodní síti. 

Přepravní skříně se pouţívají zejména v oblasti distribuce. Jedná se o pevný obal vyrobený 

z kovové kostry, jejíţ stěny jsou vyplněny odnímatelnými prkny, nebo kovovými 

odnímatelnými díly. Kovové díly jsou vyrobeny z lehkých kovů. Přepravní skříně můţou plnit 

i formu obalu, který dobře chrání obsah. 

 

3.4.2.4. Přepravní jednotky 

 

Tato jednotka je specifický druh obalu, který obsahuje manipulační jednotky většinou 

druhého řádu, ale i nebalené a sypké materiály. Můţe obsahovat i jednotlivé stroje, dopravní 

prostředky apod. Slouţí zejména pro dálkovou přepravu. Její funkce spočívá v tom, ţe zboţí 

v ní naloţené chrání před ztrátou a poškozením, ale také umoţňuje rychlou nákladku, 
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vykládku a překládku. Přepravní jednotky rozlišujeme: kontejnery ISO, valivé kontejnery, 

kontejnery AWILOG, letecké kontejnery, letecké palety, člunové kontejnery apod. 

 

3.4.2.5. Manipulační zařízení 

 

Zde můţeme zařadit zařízení zejména: 

Dopravní vozíky - jedny z nejpouţívanějších prostředků pro manipulaci s materiálem, mohou 

být motorová i bezmotorová. Rozeznáváme vozíky ruční, přívěsové, vlečené a motorové. 

Jeřáby – zařízení, které se pouţívají při manipulaci s těţkými břemeny  

Regálové zakladače – speciální manipulační zařízení pro sklady, která jsou schopná 

vykonávat horizontální i vertikální pohyb. Jejich výhodou je, ţe mají nízkou hmotnost a 

mohou se pohybovat velmi rychle. 

Nakladače a vykladače – účelem je odstranění namáhavé lidské práce a zkrácení doby 

pobytu dopravních prostředků. 

 

 

3.5.  Skladování 

 

Skladování je část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktu (surovin, 

dílů, zboţí ve výrobě, hotových výrobků). Sklady jsou uzpůsobeny pro skladování všech 

moţných typů produktů, probíhají zde manipulace s produkty ve třech cyklech – přejímka, 

uskladnění a expedice. Základním úkolem skladování je příjem a výdej materiálu, řádné 

uloţení, péče o jeho jakost, ochrana před poškozením, nebo zcizením a vedení řádné 

evidence. 

Práce ve skladu zahrnuje čtyři hlavní činnosti: příjem, přesun a ukládání, vyskladnění a 

expedice. 
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3.5.1. Druhy skladů 

 

Sklady můţeme posuzovat podle různých hledisek. Nejčastěji pouţívaná jsou: [7] 

 podle konstrukce 

- podlaţní 

- regálové 

 podle druhu zboţí 

- pro sypké materiály 

- pro kusové materiály 

- pro tekuté materiály 

 podle vlastnictví 

- vlastní  

- cizí 

 podle způsobu skladování 

- pevné  

- volné 

- náhodné 

 podle toku materiálu 

- běţné 

- průchozí 

- cross-docking 

 podle moţnosti přístupu 

- veřejné 

- soukromé 

 

3.5.2. Základní funkce skladování 

 

Vyrovnávací funkce má nezastupitelnou úlohu ve výrobním procesu. Spočívá v tom, ţe plní 

funkci zásobníku a zabezpečuje plynulost dodávek. Nejčastěji se tato funkce projevuje 

v distribuční části logistického řetězce, tzn. mezi výrobou a zákazníkem. 

 

Technologická funkce se naopak projevuje nejčastěji ve výrobní logistice. Je nezbytná pro 

vyrovnání moţností dodavatelů s odběratelskou poptávkou. 
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Spekulativní funkce je úzce spojena s funkcí technologickou. Zde je preferováno drţení 

vyšších zásob, neţ by bylo nutné. Tato zásoba se provede ve větším mnoţství v době, kdy je 

nejpříznivější cena surovin. 

 

Zabezpečovací funkce vyplývá z nepředvídatelných rizik během výrobního procesu. 

 

3.5.3. Strategie skladování 

 

Vybrat správnou strategii skladování je důleţitým bodem v optimalizaci podnikových aktivit. 

Je potřeba se vyvarovat chyb, na základě kterých můţe být skladování neefektivní a to, jak při 

přesunu materiálů či produktů a jejich uskladnění, tak v rámci přenosu informací v rámci 

skladu.  Nejčastější chyby vznikají, díky nevyuţitého prostoru skladové plochy, zbytečně 

nadměrným přesouváním produktů a pouţíváním zastaralého zařízení. 

 

Skladové technologie můţeme rozdělit do několika typů: [8] 

 

Metoda pevného ukládání – kaţdá skladová poloţka má své přidělené ukládací místo určené 

jen pro ni. Výhodou je rychlé vyhledání a nevýhodou je neefektivní vyuţití skladové kapacity, 

protoţe do těchto ukládacích míst se musí vejít maximální zásoba kaţdé poloţky. 

 

Metoda záměrného ukládání – kaţdá skladová poloţka můţe být uskladněna do 

libovolného ukládacího místa (je potřeba brát ohled na velikost, hmotnost, apod.). V tomto 

případě postačí menší kapacita skladu, protoţe se zásoba všech poloţek nedoplňuje zpravidla 

současně a díky menšího skladu se sniţuje průměrná délka pohybů mezi ukládáním a 

předáváním. Nevýhoda spočívá v tom, ţe některé poloţky nejsou poţadovány často a poté 

mohou blokovat poloţky jiné. 

 

Metoda skladových zón – zóny se určují podle průměrné četnosti odběru poloţek a 

uskladňují se na předem dané místo. Poloţky s nízkou četnosti do zóny s dlouhými 

manipulačními časy a naopak. Průměrná délka pohybů se značně sniţuje a potřebná skladová 

kapacita je vyšší. 
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Metoda dynamické zóny – dynamické rozvrhování zón je základ této strategie. Velikost 

objednávek či řízení zásob se můţou během času měnit. Poloţky mohou vyhovovat kritériím 

pro jinou zónu, existují také nové či zrušené poloţky. Nevýhodou je zejména situace, kdy 

první poloţky z další zóny budou poţadovány dříve neţ poslední poloţky z předchozí zóny. 

 

Metoda přípravného vyskladňování – hlavní rysem je příprava poloţek, které brzy přijdou 

na řadu a následné přeskladnění blíţe k předávacímu bodu. Vyskladnění je rychlejší, ale díky 

zvýšené manipulaci se zvětšuje pracnost. 

 

Metoda předvídajícího uskladňování – tato metoda vznikla řešením nevýhody přípravného 

vyskladňování. Jiţ při uskladnění poloţky se určí očekávaný okamţik vyskladnění a přidělí se 

jí nejvýhodnější volné ukládací místo. Cílem je minimalizovat počet pohybů ve skladovém 

prostoru. 
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4. Charakteristika společnosti Kovona System, a.s. 

 

KOVONA SYSTEM, a.s. je českou, prosperující a globálně orientovanou výrobní 

společností, jejíţ primární aktivitou je velkosériová kovovýroba. 

 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo: Průmyslová 2007, 737 01 Český Těšín, Česká republika 

IČO: 25855646 

 

Výrobní závody:  

Karviná – Nové Město, Závodní 540 (3 500 m2 výrobní plochy)  

Český Těšín, Průmyslová 2007 (22 600 m2 výrobní plochy) 

 

Graf 1 – Zisk společnosti po zdanění v období 2009 – 2012 

 

Zdroj: výroční zprávy společnosti (vlastní zpracování) [21] 

 

Principy společnosti:  

 

1. Orientace na sériovou výrobu. 

2. Orientace na globální trh. 

3. Vysoká kvalita s důrazem na nákladovou optimalizaci produkce. 

4. Neustálé zdokonalování procesů, investice do sofistikovaných technologií. 

5. Úzká spolupráce s lídry na trhu. 
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6. Řízení lidských zdrojů s cílem stát se učící se organizací. 

7. Korektnost vůči zaměstnancům a ţivotnímu prostředí. [17] 

4.1.  Historie společnosti 

 

Společnost vznikla v roce 2000. Její zrod byl dán odkoupením výrobních aktiv části 

společnosti KOVONA KARVINÁ, a. s. 

 

Základními podnikatelskými aktivitami v době zahájení činnosti byly výroba lehkých 

policových regálů, výroba kovových interiérových prvků a povrchová úprava práškovými 

nástřikovými hmotami. Z této oblasti stojí za zmínku zejména spolupráce při výrobě disků 

automobilových kol pro společnost Škoda Auto a.s. 

 

Uţ v prvním roce existence firmy byla započata jednání se společností IKEA v oblasti 

velkosériové výroby kancelářského nábytku. Výsledkem byl dlouhodobý obchodní kontrakt, 

jehoţ rostoucí rozsah inicioval razantní růst společnosti v následujících letech. 

 

Z důvodu stálého navyšování objemu zakázek byl na přelomu let 2003 a 2004 vybudován 

nový výrobní závod v Českém Těšíně. V průběhu roku 2004 byla v tomto závodě 

zprovozněna vysoce automatizovaná technologie pro velkosériovou výrobu skládacích ţidlí, 

jejíţ roční kapacita je 3 mil. kusů. 

 

V roce 2006 společnost učinila významný krok k rozšíření svých výrobně technologických 

moţností a stala se spolumajitelem, v roce 2007 jediným vlastníkem společnosti KOVONA 

KARVINÁ, a.s.  

 

Neustále rostoucí zájem zákazníků o subdodávky v oblasti velkosériové kovovýroby a 

dlouhodobý záměr investic do nových technologií vedl společnost k rozhodnutí rozšířit 

stávající výrobní prostory v Českém Těšíně, a to o cca 8 000 m2. Stavební práce zde začaly v 

květnu 2007 s dobou realizace 6 měsíců. 

 

V průběhu historie společnost získala řadu ocenění, z nichţ k nejvýznamnějším patří ocenění 

http://www.kovona-karvina.cz/
http://www.kovona-karvina.cz/
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v rámci „Českých 100 nejlepších firem“ v kategorii „Nejlepší investor MPSV“ v roce 2005, 3. 

místo v soutěţi „Exportér roku“ v roce 2004 a „Nejlepší dodavatel IKEA“ v roce 2002. [18] 

4.2.  Hlavní zákazníci a partneři 

 

Mezi nejdůleţitější zákazníky a partnery společnosti patří: [19] 

 

- IKEA (Švédsko - export celosvětově) 

- Linak (Dánsko) 

- Stow (Belgie) 

- New Store Europe (Švédsko) 

- Steeltec (Česká republika) 

- Metcomp (Česká republika) 

- JDS (Francie) 

- F. G. Ritter (Švýcarsko) 

- My Dva Holding (Česká republika) 

- Ambra (Česká republika) 

- Manutan (Česká republika) 

- RangeStock (Francie) 

- ČEZ, a. s. (Česká republika) 

- Národní muzeum (Česká republika)  

4.3.  Charakteristika výroby 

 

Kovona Systém, a.s. je českou a globálně orientovanou výrobní společností, jejíţ primární 

aktivitou je velkosériová kovovýroba, která se prosazuje především díky komplexního řešení 

kaţdého komponentu s maximálním důrazem na nákladovou optimalizaci prostřednictvím 

sniţování materiálové náročnosti a pečlivým zváţením poměru technologických investic a 

pracnosti. Velkosériová kovovýroba je ve středoevropských podmínkách v celosvětovém 

měřítku konkurenceschopná. Společnost nabízí znalosti v oblasti zpracování a vyuţití plastů a 

materiálů na bázi dřeva. 
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Kovovýroba ve velkých sériích je realizována na jednoúčelových automatizovaných 

pracovištích, specifické procesy jsou prováděny na automatických linkách nebo ověřených 

technologických celcích. Výrobní procesy vyţadující minimální čas pro úpravu parametrů 

pracoviště jsou zajišťovány na NC strojích. 

Velkosériová kovovýroba je nabízena včetně kompletního servisu spojeného s vývojem a 

optimalizací konstrukce výrobku včetně přípravy a průběhu sériové výroby. 

Společnost nabízí i vyuţití kapacitních moţností pro jednotlivé výrobní operace. Zejména se 

jedná o povrchovou úpravu práškovými barvami na automatických linkách a vyuţití kapacit 

řezání laserem. 

Velkosériová kovovýroba je realizována zejména s vyuţitím pokročilých znalostí v oblasti 

tváření kovů za studena, Kovona System, a.s. zvládá následující technologické procesy: 

- Válcování otevřených a uzavřených tenkostěnných trubek a profilů. 

- Dělení trubek, profilů a plošného materiálu včetně technologie řezání laserem. 

(Obrázek 4) 

- Bezdeformační ohýbání tenkostěnných trubek a profilů. 

- Tváření plechů lisováním a ohraňováním. 

- Vysekávání a děrování plechů, trubek a profilů. (Obrázek 5) 

- Automatické závitování a flowdrill (jedná se o unikátní technologii tváření otvorů a 

závitů do uzavřených profilů, trubek a tenkých plechů). 

- Odporové a obloukové svařování včetně technologie robotického svařování. 

- Povrchová úprava práškovými nátěrovými hmotami. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: společnost Kovona system, a. s. 

Obrázek 4 – Dělička 
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4.4.  Sortiment společnosti 

 

Klíčovým partnerem pro produkty vyráběné na zakázku je firma IKEA. Společnost Kovona 

System, a.s. pro ni vyrábí zejména ţidle Jeff (Obrázek 6), které jsou velmi lehké, 

skladovatelné a zároveň jsou vyráběny v souladu s nejpřísnějšími poţadavky podle 

evropských norem s ohledem na co nejniţší náklady tak, aby byly cenově dostupné. Dalším 

produktem jsou stoly Fredrik, které se vyrábějí ve třech variantách a dvou barevných 

provedeních. Vyznačují se vysokou nosností, stabilitou a variabilitou. 

 

Obrázek 6 – Ţidle Jeff 

 

 

Tradičními produkty vlastní výroby společnosti jsou kovové regály (Obrázek 7), které díky 

široké škále rozměrů, barev a nosností nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových a 

spotřebitelských aplikacích. Regály můţeme rozdělit na šroubované a bezšroubové, které 

Zdroj: společnost Kovona system, a. s. 

 

Obrázek 5 – Děrovací lis 

Zdroj: společnost Kovona system, a. s. 
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vynikají svou jednoduchostí a rychlostí montáţe. Kromě tradiční nabídky kovových regálů 

nalezneme také regály drátěné, dřevěné a plastové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnosti nabízí také řadu dalších uţitečných produktů k vybavení dílny, pracovny nebo 

garáţe, ale i potřebné pomůcky k usnadnění práce a udrţení pořádku - dílenské stoly, dílenské 

skříňky, dílenské vozíky a závěsné stěny. 

Mezi neméně významný sortiment patří univerzální skládací šatní věšák a lis na PET láhve 

(Obrázek 8) určený pro pouţití v domácnosti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: společnost Kovona system, a. s. 

Zdroj: společnost Kovona system, a. s. 

 

Obrázek 7 – Kovový regál bezšroubový 

Obrázek 8 – Lis na PET láhve 
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5. Analýza současného stavu ve společnosti 

 

Jak jiţ bylo řečeno, kaţdý podnik by se měl snaţit o sniţování zásob a urychlování 

vnitropodnikové dopravy. Podnik by si měl vytvářet optimální zásobu, která by mu zajistila 

plynulý chod podniku. Pro efektivní řízení materiálového toku je nejdůleţitější mít přehled o 

umístění, mnoţství a pohybu všech materiálů ve společnosti. 

5.1.  Příjem materiálu 

 

V momentě dodání materiálu do společnosti je materiál kontrolován pracovníkem příjmu, 

který jej převezme a provede kontrolu s dodacím listem. Jednotlivé poloţky jsou označeny 

štítkem, který vygeneruje konfigurátor v PC. Kaţdá poloţka má své identifikační číslo, které 

určuje její vlastnosti (sloţení materiálu, velikost, jakost apod.). Toto jedinečné označení si 

nese aţ do úplného konce zpracování. V případě nutností vyhledání jednotlivého materiálu je 

moţno si jej najít v PC a zjistit ve kterém procesu zpracování a na kterém stanovišti se 

nachází. Bohuţel systém není dotaţený do konce a existuje zde závaţný problém v označení 

v případě, kdyţ se výrobek dostane do skladovacích prostorů. Vzhledem k tomu, ţe sklady 

nejsou řádně označeny a očíslované, není moţné najít přesné umístění daného výrobku. Zde je 

moţnost pro zlepšení. 

5.2.  Zásobování a skladování 

 

Skladovací prostory společnosti nabízí velkou kapacitu, ale vzhledem k velkému mnoţství 

materiálů, surovin a hotových výrobků se dá říci, ţe velikostně strádají a jsou nevyhovující. 

Není zajištěno dostatečné místo pro skladování jak vstupního, tak i výstupního materiálu. 

Problém je v tom, ţe společnost momentálně zajišťuje zásobování materiálů na dobu 30 dnů, 

avšak právě tato dlouhá doba je velký problém pro uskladňování materiálů a produktů a 

plynulost ostatních činností podniku. Na základě konzultace s pověřeným pracovníkem 

společnosti bylo rozhodnuto, ţe tuto dobu by bylo vhodně zkrátit a to na dobu týdenní (tedy 5 

pracovních dní) a zajistit tedy přísun menšího mnoţství materiálů do společnosti v častějších 

intervalech. 
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Skladový prostor společnosti je rozdělen: 

 

1. Vstupní sklad (hutný sklad a vysoká hala) 

2. Výstupní sklad (expedice) 

3. Regály (vstupní i výstupní materiál) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika skladovacích ploch společnosti: 

 

– Skladovací plochy mají přesně určený materiál, který se na něj skladuje.  

– Na ploše se můţe uskladňovat různý materiál v různém sloţení (smíchaná plocha – na 

jedné ploše je různý materiál pro víc produktů).  

– Plocha je rozdělena do řad, přičemţ šířku řady určuje šířka uskladněného materiálu. 

Obrázek 9 – Skladovací prostory 

Zdroj: interní materiál společnosti 

Obrázek 10 – Skladovací prostory 

Zdroj: interní materiál společnosti 
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• V případě palet se materiál rozvrhuje vzhledem k přístupu vysokozdviţného 

vozíku (při širší paletě neţ vozík postačuje 1 řada, při uţší paletě neţ vozík 

jsou potřebné min. 2 řady). 

– Ulička (pouze při ţelezných profilech) 

• 0,7 m mezi řadami 

• 0,5 mezi různými materiály v řadě 

– Uskladnění palet je realizované podle reálných rozměrů 

 

Regálový systém 

 

– Zohledňuje reálné rozměry uskladněných balení. 

– Počet regálů = 4 (2 regály na vstupní materiál a 2 regály na hotové výrobky). 

– Uskladňování probíhá postupně do jednotlivých buněk. 

 

Systém pro uskladnění na ploše 

 

Informační model pracuje následovně: 

Při poţadavku na uskladnění materiálu, systém prohledá všechny plochy a najde první 

moţnou plochu, na které se materiál (podle druhu výrobku) můţe uskladnit. 

– Na dané ploše hledá stejný uţ uskladněný materiál.  

• pokus o stohování 

• v případě, ţe není moţnost stohování, připojí materiál na konec materiálové 

řady 

• v případě, ţe není moţnost připojení na konec materiálové řady, hledá 

nejmenší volné místo, do kterého se materiál umístí 

– V případě, ţe systém nenajde místo podle předcházejících pravidel, prohledává další 

plochy. 

 

Vstupní plochy 

 

Skladovací prostory týkající se vstupních ploch se skládají z 8 částí (Obrázek 9) přičemţ 

celková velikost se pohybuje těsně nad 1000m
2
. Největší plocha označená s číslem 2 zabírá 

větší polovinu celkové velikosti prostoru a poskytuje místo pro uskladnění velkého mnoţství 

produktů. Přesné rozdělení celé plochy je znázorněno v Tabulce 3. 
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Tabulka 3 – Kapacita vstupních ploch 

 

Zdroj: interní materiál společnosti 

 

 

 

Označení plochy Rozměry (m) Velikost (m
2
) Produkty

VSTUP 1 15,5 x 9 139,5 Jeff 

VSTUP 2 43 x 12 516
Glen, Linak, Antilop, Ferdrik, 

Norberg, Adde, Jeff, PS Table 

VSTUP 3 14,5 x 9 130,5 Adde 

VSTUP 4 4,2 x 8 33,6 Algot 

VSTUP 5 4,5 x 7,5 33,75 Ferdrik, Jeff, Algot 

VSTUP 6 3 x 6 18 Frede, Algot 

VSTUP 7 45 x 2,75 123,75
Norberg, Glen, Frede, Algot, 

Adde, Ferdrik 

VSTUP 8 5,5 x 6 33 Praktik 

CELKEM 1028,1

Obrázek 11 – Vstupní plochy 

Zdroj: interní materiál společnosti 



31 

 

Výstupní plochy 

 

Skladovací prostory týkající se výstupních ploch se skládají taktéţ z 8 částí (Obrázek 10) a 

celková velikost je o přibliţně 100m
2
 větší neţ celková velikost plochy vstupní. Velikosti 

jednotlivých ploch jsou přibliţně stejné, pouze plocha č. 6 a č. 8 jsou dvojnásobně velké 

(Tabulka 4) 

 

 

Tabulka 4 – Kapacita výstupních ploch 

 

Zdroj: interní materiál společnosti 

 

Regálové plochy 

 

Skladovací prostory týkající se regálových ploch se skládají ze 4 částí (Obrázek 11), které se 

dělí na regály vstupní a výstupní. Jak jiţ bylo řečeno, uskladňování probíhá postupně do 

Označení plochy Rozměry (m) Velikost (m
2
) Produkty

EXPEDICE 1 7 x 13,75 96,25 Norberg, Ferdrik 

EXPEDICE 2 7,5 x 15 112,5 Glen, Antilop 

EXPEDICE 3 7,5 x 13,5 101,25 Frede, PS Table 

EXPEDICE 4 7,5 x 15,5 116,25 Glen 

EXPEDICE 5 7,5 x 13,5 101,25 Jeff, Linak 

EXPEDICE 6 18 x 15 270 Jeff 

EXPEDICE 7 18,5 x 6,5 120,25 Adde, Algot 

EXPEDICE 8 15 x 14 210 Adde 

CELKEM 1127,75

Obrázek 12 – Výstupní plochy 

Zdroj: interní materiál společnosti 
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jednotlivých buněk. Celkové mnoţství buněk je 300, přičemţ regálů pro výstupní činnost je 

ve větším počtu neţ pro vstupní. (Tabulka 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení regálu Rozměr (m)
Rozměry 

buněk (m)
Produkty Typ

REGÁL 1 46 x 9 16 x 6 96 2,6 x 1,3 Algot Expedice

REGÁL 2 46 x 9 16 x 4 64 2,7 x 1,9 Praktik Expedice

2 x 7 14 2,7 x 1,2 Frede – desky 

2 x 6 12 3,3 x 1,4 
PS Table – krabice, 

Ferdrik – desky 

11 x 4 44 3,3 x 1,9 

Adde – víko, PP, 

Norberg – krabice, 

vloţka, Jeff - víko 

3 x 6 18 2,7 x 1,2 Algot, PS Table 

4 x 5 20 2,7 x 1,7 Algot, Praktik 

3 x 4 12 3,3 x 1,9 
Jeff, Adde, Ferdrik, 

Frede, Norberg, Algot 

5 x 4 20 3,3 x 2,1

Ferdrik, Frede, Glen, 

Norberg, Algot 

CELKEM 300

Počet buněk

REGÁL 3 46 x 9 Vstup

REGÁL 4 46 x 9 Vstup

Obrázek 13 – Regálové plochy 

Zdroj: interní materiál společnosti 

Tabulka 5 – Kapacita regálových ploch 

Zdroj: interní materiál společnosti 
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5.3.  Výroba 

 

Výroba produktů probíhá ve dvou výrobních areálech. Pro manipulaci v obou halách slouţí 

dva mostové jeřáby. 

V první hale probíhá finalizace otevřených profilů, která předpokládá proces děrování, 

vrtání, vysekávání tvarů, ohýbání popř. dělení na přesné míry v lince. Pro tyto procesy slouţí 

pracoviště, které disponuje dopravníky, děrovacím a ohýbacím strojem.  

V druhé hale se vyrábí profily, které jsou prováděny na dvou válcovacích linkách. První 

linka produkuje otevřené profily tl. 1 – 4mm, a druhá linka profily tl. 3 -6 mm. Obě linky jsou 

vybaveny odvijáky svitků, rovnačkou, děrovacím zařízením, válcovacím pořadím, děličkou a 

výběhovým úsekem. Celý proces válcování probíhá za studena, bez svařování, tzn. bez 

jakýchkoliv ohřevů, chladicích okruhů apod.  

5.4.  Technologie výroby 

 

Výroba ve společnosti je rozdělena do 2 etap:  

1. etapa představuje výrobu kovových ţidlí  

2. etapa představuje výrobu regálů, šatních skříněk a ostatní kovovýroby. 

1. etapa:  

Polotovary pro výrobu (pozinkované ocelové pásy) jsou naváţeny kamióny do skladovací 

haly s jeřábem. Poté pásy procházejí válcovací linkou, kde probíhá válcování za studena. 

Následně jsou pásy tvarovány do tvaru oválné trubky a podélně se sváří. Takto připravený 

trubkový profil prochází dělícím, děrovacím a ohýbacím centrem.  

Další fází výroby je odmaštění v odmašťovací lince s následným sušením. Pro účel sušení 

výrobků jsou instalovány plynové sušící hořáky s vlastním odtahem spalin nad střechu haly. 

Výrobní proces dále pokračuje v nýtovacím centru.  

Poslední fází výroby je kompletace a balení do PE fólií. 

 

2. etapa:  

V přípravně výroby jsou umístěny válcovací linky otevřených profilů a dělička trubek. 

Vstupní materiál je naváţen ke strojům mostovým jeřábem. Materiál je v průběhu válcování 
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chlazen a mazán prostřednictvím roztoku Syntax L 60. Profily z válcovací linky a děličky 

trubek jsou automaticky ukládány na palety, které jsou v intervalech dvou hodin přemístěny 

prostřednictvím obsluhy a paletového vozíku na stanoviště dalšího zpracování.  

Ve výrobní hale jsou umístěny ohýbačky trubek, tlakové lisy a ohraňovací lisy, které jsou 

mechanické setrvačníkové. Bodovací lisy a bodové svařování jsou napojeny na chladicí 

jednotky, kde je chladicím médiem voda v uzavřeném okruhu o objemu 150 l. Dále svařovací 

roboti a svařovací pracoviště ručního svařování. Při svařování vznikají exhaláty, které jsou 

odváděny pomoci lokálních odsávačů a následně filtrovány s vyústěním do vnitřního prostoru 

haly. Další nástroj vyuţívaný při výrobě je závitovací automat a pracoviště ručního broušení a 

opracování. 

 

Prášková lakovna 

Lakovna slouţí k lakování kovových dílů plošných i tvarově členitých. Díly jsou ručně 

navěšovány na dopravník lakovací linky, projíţdějí postřikovaným odmašťovacím strojem, 

v teplovzdušné sušárně se vysuší a na ochlazený povrch se nanese prášková nanášecí hmota. 

Následuje vytvrzení nanesené vrstvy v teplovzdušné vytvrzovací peci, ochlazení a svěšování 

na připravené palety. 

5.5.  Informační systém 

 

Společnost momentálně vyuţívá výrobní informační systém, který monitoruje chod všech 

válcovacích linek na výrobu otevřených profilů a lisu pro výrobu kovových výlisků, přičemţ 

veškeré údaje o chodu zařízení jsou snímány přímo z řídicího systému linek a lisu. Obsluha 

zařízení má za úkol klasifikovat vzniklé prostoje pomocí dotykových terminálů nebo PC a 

zadávat údaje o vyrobeném mnoţství a kvalitě výroby. Na základě těchto dat jsou pak všichni 

pracovníci (mistři, vedoucí pracovníci a údrţba) schopni dle potřeby rychle reagovat na 

vzniklou situaci. 

Tento informační systém je propojen s nadřazeným ERP systémem, ze kterého jsou načítány 

výrobní příkazy pro konkrétní stroje. Společnost má tak přehled o aktuálním stavu výroby, o 

mnoţství vyrobených produktů, o kvalitě, prostojích a dostupnosti zařízení. Na základě těchto 

dat se provádí hlubší analýzy, zjišťují se příčiny problémů a přijímají opatření, které mají za 

cíl minimalizovat prostojovost, zvyšovat efektivitu práce a kvalitu výroby. 
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6. Návrhy a doporučení 

 

Následující praktická část diplomové práce znázorňuje návrhy a doporučení týkající se 

optimalizace materiálového toku výrobní společnosti Kovona System, a.s.  

První část této kapitoly se zabývá obsazením skladovacích prostorů v případě zásobování při 

týdenní frekvenci (tedy 5 pracovních dní).  

Druhá část popisuje problémy a nedostatky vzniklé v situaci, kdy společnost nemá vyřešeno 

řádné označení skladovacích prostorů, dále návrhy a doporučení pro vyřešení tohoto 

problému.  

6.1.  Obsazení skladovacích ploch týdenní zásobou (5 dní) 

 

Jak jiţ bylo řečeno, společnost v dnešní době zajišťuje zásobování materiálu na dobu 30 dní, 

coţ je velký problém při plynulosti všech činností podniku. Momentální stav je takový, ţe 

sklady jsou přeplněné a najdeme i větší mnoţství materiálu a výrobků odloţených mimo ně, 

coţ je nepřehledné a neţádoucí. Při plném obsazení vstupního skladu se přeplňuje i výstupní 

sklad a celkový chod podniku se zpomaluje. Proto je výhodnější zkrátit dobu zásobování na 

pouhý týden, tedy pět pracovních dní. Taková situace je znázorněna níţe. 

 

Obsazení vstupních ploch týdenní zásobou (5 dní) 

 

Skladovací prostory týkající se vstupních ploch jsou obsazeny přibliţně na polovinu své 

kapacity, přičemţ největší obsazenost se týká plochy číslo 1 (Obrázek 12). Detailnější 

obsazení je znázorněné v Tabulce 6.  
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Tabulka 6 – Obsazení vstupních ploch týdenní zásobou 

 

Zdroj: interní materiál společnosti 

 

 

 

 

Označení plochy Velikost (m
2
) Obsazení (m

2
) Produkty Využití %

VSTUP 1 139,5 111,6 Jeff 80

VSTUP 2 516 254,4
Glen, Linak, Antilop, Ferdrik, 

Norberg, Adde, Jeff, PS Table 
49,3

VSTUP 3 130,5 76,2 Adde 58,4

VSTUP 4 33,6 10,5 Algot 31,3

VSTUP 5 33,75 13,3 Ferdrik, Jeff, Algot 39,6

VSTUP 6 18 1,8 Frede, Algot 10

VSTUP 7 123,75 9,2
Norberg, Glen, Frede, Algot, 

Adde, Ferdrik 
7,4

VSTUP 8 33 10,5 Praktik 32,1

CELKEM 1028,1 487,5

Obrázek 14 – Obsazení vstupních ploch týdenní zásobou 

Zdroj: interní materiál společnosti 
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Obsazení výstupních ploch týdenní zásobou (5 dní) 

 

Skladovací prostory týkající se výstupních ploch při týdenním zásobováním jsou obsazeny 

z větší části (téměř 80%). Skladová plocha číslo 6 je zaplněna na maximum (Obrázek 13) 

Expediční plochy nemůţou být obsazené na 100%, protoţe musí existovat další prostor na 

výrobu. Podrobnější zobrazení je znázorněné v Tabulce 7. 

 

Obrázek 15 – Obsazení výstupních ploch týdenní zásobou 

 

Zdroj: interní materiál společnosti 

 

 

Tabulka 7 – Obsazení výstupních ploch týdenní zásobou 

 

Zdroj: interní materiál společnosti 

 

 

Označení plochy Velikost (m
2
) Obsazení (m

2
) Produkty

EXPEDICE 1 96,25 70 Norberg, Ferdrik 

EXPEDICE 2 112,5 49,2 Glen, Antilop 

EXPEDICE 3 101,25 69,7 Frede, PS Table 

EXPEDICE 4 116,25 100,8 Glen 

EXPEDICE 5 101,25 68,4 Jeff, Linak 

EXPEDICE 6 270 270 Jeff 

EXPEDICE 7 120,25 56,4 Adde, Algot 

EXPEDICE 8 210 201,6 Adde 

CELKEM 1127,75 886,1
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Obsazení regálových ploch týdenní zásobou (5 dní) 

 

Skladovací prostory týkající se regálových ploch jsou obsazeny více neţ polovinou své 

kapacity (Obrázek 14). Regály určené pro expediční činnost jsou obsazeny z větší částí neţ 

regály určené pro vstupní činnost (Tabulka 8). 

 

 

Obrázek 16 – Obsazení regálových ploch týdenní zásobou 

 

Zdroj: interní materiál společnosti 

 

 

Tabulka 8 – Obsazení regálových ploch týdenní zásobou 

 

Zdroj: interní materiál společnosti 

 

Dle předchozích obrázků a tabulek jsme si mohli všimnout, ţe zásobování v týdenním 

intervalu je pro společnost ideálním řešením. Skladové plochy jsou obsazeny z větší části a 

jako největší výhoda je optimální zaplnění skladovacích prostorů a tím pádem zajištění 

Označení regálu Rozměr (m)
Obsazení 

buňky
Produkty Typ

REGÁL 1 46 x 9 16 x 6 96 47 Algot Expedice

REGÁL 2 46 x 9 16 x 4 64 55 Praktik Expedice

2 x 7 14 6 Frede – desky 

2 x 6 12 5
PS Table – krabice, 

Ferdrik – desky 

11 x 4 44 19

Adde – víko, PP, 

Norberg – krabice, 

vloţka, Jeff - víko 

3 x 6 18 9 Algot, PS Table 

4 x 5 20 10 Algot, Praktik 

3 x 4 12 6
Jeff, Adde, Ferdrik, 

Frede, Norberg, Algot 

5 x 4 20
7

Ferdrik, Frede, Glen, 

Norberg, Algot 

CELKEM 300 164

Počet buněk

REGÁL 3 46 x 9 Vstup

REGÁL 4 46 x 9 Vstup
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plynulého chodu všech podnikových aktivit. Tímto by byl jeden velký problém vyřešen a 

další týkající se špatného označení (v našem případě ţádného označení) skladovacích prostorů 

je vysvětlen níţe. 

6.2.  Označení skladů 

 

Na základě předchozí analýzy jsme si mohli všimnout, ţe společnost má skladové prostory 

rozdělené na sklad vstupní, výstupní (expediční) a sklad regálový. Jelikoţ jsou ve výrobním 

podniku všechny podnikové aktivity propojeny a kaţdá činnost souvisí s tou druhou, je 

důleţité mít skladovací prostory řádně označeny. Jak jiţ bylo řečeno, při vyhledávání 

jednotlivého poloţky jej díky jedinečnému označení můţeme najít v jakémkoliv procesu 

zpracování. Ale v případě, kdy materiál či výrobek dorazí na sklad, je zde problém. Systém 

umoţní ukázat, ţe se produkt nachází ve skladu, ale kde přesně je umístěn, to uţ se 

nedozvíme.  

 

Navrhuji jednotlivé skladové plochy označit abecedním i číselným údajem a to následovně:  

 

Základní dělení skladu by bylo tedy dle čísel: 

– sklad vstupní = sklad 1 

– sklad výstupní = sklad 2 

– sklad regálový = sklad 3 

 

V rámci efektivního skladování bych přidala další údaj – abecední. V tom případě by sklad 1 i 

sklad 2 měli stejné členění: 

– sklad 1 = část A, B, C, D, E, F, G, H 

– sklad 2 = část A, B, C, D, E, F, G, H 

– sklad 3 = část A, B, C, D 

 

Následně by se jednotlivé řady v konkrétních skladech označili číslici, a to tak, ţe první řada 

by se označila jedničkou, druhá řada dvojkou a tak dále. Kolik by existovalo řad nad sebou, 

tolik čísel by jednotlivý sklad měl. Dále by se jednotlivé sloupce skladu označili druhou 

číslici začínající za pomlčkou (příklad: sklad 1, část A, třetí řada, pátý sloupec: 1A – 3 – 5). 
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Příklad značení: 

 

Obrázek 17 – Číslování skladu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Označení skladových prostor by měl být nedílnou součástí skladového hospodářství. Je 

celkem udivující, ţe v dnešní době existuje společnost, zabývající se velkovýrobou s velkým 

mnoţstvím poloţek k uskladnění, která systém označování nepouţívá. V analyzované 

společnosti vidím tento nedostatek jako velký problém a proto doufám, ţe mnou znázorněný 

systém či podobný bude vyuţit k prospěchu podniku. Náklady spojené s tímto pokrokem 

nebudou velké a označení skladu je jen malým zásahem v případě optimalizace podnikových 

aktivit. Naopak vidím tohle řešení jako velký přínos pro společnost zejména pro přehlednost a 

urychlení procesu skladování.  

 

Na základě analyzovaného procesu skladování ve společnosti byla zjištěna doba vyhledávání 

jednotlivých poloţek. Vybrali jsme 20 náhodných poloţek, které jsme vyhledali, a výsledky 

byly překvapující. Naměřili jsme několikrát dobu okolo 1 minuty, ale i dobu trvající několik 

minut. Konečná průměrná doba vyhledávání poloţek bez řádného označení skladového 

prostoru činí 3 minuty a 10 sekund. (Graf 2). Můţeme říci, ţe existují faktory, které proces 

vyhledávání urychlují či zpomalují. Pracovník zajišťující chod skladových prostorů si při 

častěji vyhledávané poloţce místo uloţení pamatuje a je pro něj rychlejší jej najít. Avšak u 

poloţek, které se vyhledávají v menší míře, je doba hledání delší. Zjistili jsme, ţe doba 

vyhledávání se tedy velmi liší.  

7 - 1 7 - 2 7 - 3 7 - 4 7 - 5 7 - 6

6 - 1 6 - 2 6 - 3 6 - 4 6 - 5 6 - 6

5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 4 5 - 5 5 - 6

4 - 1 4 - 2 4 - 3 4 - 4 4 - 5 4 - 6

3 - 1 3 - 2 3 - 3 3 - 4 3 - 5 3 - 6

2 - 1 2 - 2 2 - 3 2 - 4 2 - 5 2 - 6

1 - 1 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 6

Sklad 1A
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V případě zavedení systému označení skladového prostoru by byla doba vyhledávání kratší, 

přičemţ vyhledání poloţky v systému trvá přibliţně 30 sekund. Z toho vyplývá, ţe průměrná 

doba vyhledávání by činila 1 minutu a 20 sekund a to u všech poloţek (Graf 3). Společnost by 

se nemusela spoléhat na paměť skladového pracovníka a kaţdý by si dle označení materiálu 

mohl v systému PC jednoduše najít konkrétní umístění a nehledat poloţku náhodně. 

 

 

Graf 2 – Doba vyhledávání poloţek ve skladovém prostoru bez označení skladu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3 – Průměrná doba vyhledávání poloţek ve skladovacím prostoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat materiálový tok ve výrobní společnosti Kovona 

System, a.s. a následně optimalizovat podnikové činnosti tak, aby byl proces výroby co 

nejefektivnější. 

 

V úvodní části teoretické práce byl vymezen pojem logistika, její historie a cíle. Následně 

jsou zde popsány podnikové aktivity související s logistikou – zásobování, výrobní logistika, 

dopravní logistika a skladování. 

Další část diplomové práce je zaměřena na seznámení s výrobní společnosti Kovona System, 

a.s, její historii a s přehledem trţeb za poslední roky či obchodními partnery a zákazníky. 

Praktická část analyzuje současnou situaci ve společnosti, identifikuje materiálový tok a 

popisuje problémy a nedostatky se kterými se společnost potýká. Na základě získaných 

poznatků jsou předloţeny návrhy a doporučení pro zlepšení situace v podniku.  

 

Na základě analýzy podnikových aktivit společnosti bylo zjištěno, ţe existují nedostatky 

týkající se vhodně zvolenou dobou zásobování a řádného označení skladových prostor. 

Společnost v současné době provádí zásobování většího mnoţství materiálu v měsíčním 

intervalu, coţ vede k nadměrnému zaplnění skladových prostorů. Materiál a produkty se musí 

ukládat mimo plochy určené pro skladování a proto není zajištěn plynulý chod ve skladových 

prostorech. V tomto případě bylo navrhnuto zkrátit dobu zásobování na týden (5 pracovních 

dní) a dle výpočtů bylo zjištěno, ţe sklad určený pro vstupní materiál se v tomto případě 

zaplní téměř z poloviny své kapacity a sklad výstupní je obsazen z 80% své kapacity. Jelikoţ 

musí být ponechán prostor pro další výrobu, je tohle obsazení optimální a společnost by 

v tomto případě neměla problém s uskladněním všech poloţek. 

Jako další nedostatek byl shledán v případě označení skladovacích prostorů. Ve společnosti 

momentálně neexistuje ţádné označení skladovacích ploch, coţ vede k dlouhému vyhledávání 

uskladnění poloţek, a proto byl navrţen jednoduchý ale velmi účinný systém označení 

skladovacích prostorů. Dle výpočtů se průměrná doba vyhledání poloţek zkrátila o 42%. 

 

Tyto návrhy by měly mít pozitivní vliv na logistické aktivity ve společnosti a snad bude tato 

diplomová práce přínosem pro společnost Kovona System, a.s. 
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