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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na časové úspory v logistickém procesu. V první 

kapitole je z teoretického hlediska rozebrána role skladování a zásob. Druhá kapitola 

seznamuje s historií a současným provozem Válcoven trub. Ve třetí kapitole 

je rozebrána současná nevyhovující situace skladování vsázkového materiálu. Dále je 

navržen nový systém uspořádání skladu s využitím uvolněného místa po odstranění 

nepotřebného zařízení. V závěru třetí kapitoly je vypočtena časová úspora 

navrhovaného řešení. 
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Abstract 

This thesis focuses on the time savings in the logistics process. The first chapter 

is theoretically analyzed the role of storage and inventory. The second chapter 

introduces the history and current operations of Tube Mill. The current situation 

of unsatisfactory raw material storage is analyzed in the third chapter. In addition, the 

new system configuration of the warehouse is devised using a vacancy area after 

removal of redundant equipment. At the end of the third chapter there is the calculated 

time savings of the proposed solution. 

Key Words: logistics, inventory, storage, time savings, raw material 

 

 



 
 

Obsah 

 

Úvod ................................................................................................................................. 1 

1 Charakteristika podniku ......................................................................................... 3 

2 Vnitropodniková logistika a její úloha v podniku ................................................. 5 

2.1 Historie vývoje logistiky .................................................................................... 6 

2.2 Vnitropodniková logistika .................................................................................. 7 

2.3 Skladování ........................................................................................................ 10 

2.4 Zásobování ....................................................................................................... 15 

2.4.1 Druhy zásob .............................................................................................. 17 

2.4.2 Strategie řízení zásob ................................................................................ 18 

2.4.3 Náklady na udržování zásob ..................................................................... 19 

2.4.4 Výpočet nákladů na udržování zásob ....................................................... 19 

2.5 Štíhlá logistika .................................................................................................. 23 

3 Válcovna trub ......................................................................................................... 26 

3.1 Historie provozu ............................................................................................... 27 

3.2 Historie bezešvých trubek ................................................................................ 27 

3.3 Příprava materiálu „špalkárna“ ........................................................................ 28 

3.4 Stručná charakteristika výrobního procesu ...................................................... 30 

3.5 Stručná charakteristika logistiky vsázkového materiálu .................................. 31 

4 Řešení skladování vsázkového materiálu ............................................................. 33 

4.1 Analýza současného stavu skladových prostor ................................................ 33 

4.2 Návrh koncepce nového prostorového uspořádání skladu ............................... 37 

4.3 Očekávané přínosy z hlediska časových úspor ................................................ 40 

4.4 Shrnutí .............................................................................................................. 43 

Závěr .............................................................................................................................. 45 

Seznam použitých zdrojů a literatury ......................................................................... 47 

Seznam tabulek ............................................................................................................. 49 

Seznam obrázků ............................................................................................................ 50 



1 
 

Úvod 

 

V době rychlých změn zákaznických preferencí, moderních technologií, objednávek 

on-line se stále nutnějším aspektem řízení výrobního procesu stává rychlá reakce 

na zákazníkovy požadavky. Zároveň dochází k individualizaci poptávky, individualizaci 

zakázek, vyrábí se po jednom kuse nebo jen v malých sériích. Kromě informačního toku je 

proto důležité také navázat i tokem materiálu. Konkurenceschopnost firem se prudce mění. 

Úspěch firmy je závislý na stále více proměnných. V této situaci je udržení zákazníka 

prioritou číslo jedna.  

To je možné jen na základě úspěšného snižování nákladů a tím přizpůsobení ceny 

očekáváním zákazníka. Proto je pro jakýkoliv výrobní podnik nezbytné průběžně analyzovat 

nákladové položky a snažit se o jejich eliminaci nebo alespoň snížení. Autoři publikace Štíhlý 

a inovativní podnik Ján Košturiak a Zbyněk Frolík konstatují, že náklady na logistiku 

v podnicích tvoří 15 – 70 %  

Každá firma neustále řeší, jak co nejvíce optimalizovat provoz tak, aby byly sníženy 

náklady bez nežádoucího vlivu na funkčnost organizace. Jednou z cest je realizace řešení 

týkajících se provozních distribučních cest materiálu od jeho převzetí od dodavatele 

až po místo jeho zpracování. Tato diplomová práce s názvem Návrh efektivnějšího skladování 

vsázkového materiálu ve Válcovně trub se zabývá návrhem nových možností, jak přizpůsobit 

plochu určenou ke skladování zásob vsázkového materiálu. Cílem je na základě 

prostudovaného materiálu obecně charakterizovat principy skladování vsázkového materiálu, 

analýzu současného stavu uspořádání skladových prostor a tok materiálu na pálicí zařízení, 

navržení koncepce nového prostorového uspořádání skladových prostor a vyhodnocení 

očekávaných přínosů z hlediska časových úspor. 

První kapitola je zaměřena na stručnou charakteristiku podniku Válcovna trub 

se zaměřením na portfolio vyráběných trubek a jejich využití. Druhá kapitola je orientována 

na teoretické vymezení základních pojmů, se kterými se pracuje v praktické části diplomové 

práce. Je zde vysvětlen systém vnitropodnikové logistiky včetně jejího místa ve struktuře 

firemní strategie. Pro vhled do problematiky řízení logistických procesů je nastíněna její 

historie.  
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Dále je součástí druhé kapitoly popis dvou základních subsystémů logistického 

procesu ve firmě, které spolu úzce souvisejí - a to skladování a zásobování. Na závěr 

teoretické části je definován systém štíhlé logistiky a metody just-in-time. 

Praktická část nejprve charakterizuje samotný provoz a výrobní postup při výrobě 

trubek, včetně dopravy vsázkového materiálu k místu zpracování. Ve čtvrté kapitole je 

analyzován současný nevyhovující stav skladových prostor, navržena nová koncepce 

prostorového uspořádání a vypočteny očekávané přínosy z hlediska časových úspor.  

Diplomová práce je doplněna pro názornost mapkami a schématy distribučních cest 

materiálu. 

Základní literaturou se staly publikace Josefa Sixty, které byly vhodně doplněny 

odbornými díly jiných autorů. Přehled použité literatury je uveden na konci diplomové práce. 
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1 Charakteristika podniku 

Provoz Válcovny trub, který sídlí v Ostravě, je historickým pokračovatelem jedné 

z nejstarších evropských rouroven. Zaujímá významné postavení na trhu bezešvých ocelových 

trubek jak v České republice, tak v Evropě. V letech 1918 – 1925 byly uvedeny do provozu 

dvě válcovací tratě s Mannesmannovou technologií výroby bezešvých trubek. Válcovna umí 

vyrobit trubky o průměrech od 60,3 až do 406,4 milimetrů s tloušťkou stěny od 6,3 do 60 

milimetrů z legovaných i nelegovaných ocelí, rozměrový sortiment se odvíjí dle norem ČSN 

i dle zahraničních norem DIN, ASTM, GOST, NFA, API aj. Ty nacházejí uplatnění 

v energetických zařízeních, chemickém a geologickém průmyslu na těžbu a rozvod ropy, 

zemního plynu, vody, ale také na nápravy, rámy, nárazníky aut, či jako mikropiloty, stožáry 

a další ocelové konstrukce nejrůznějších budov a staveb. Umožňuje to ojedinělý způsob 

výroby, při které trubka vzniká z jednoho válce oceli postupným kováním.  

Součástí nabídky je mechanické i nedestruktivní zkoušení rozptylovými toky, 

ultrazvukem a magnetickou práškovou metodou, atesty mechanických vlastností, chemického 

složení, hodnocení a dokumentace metalografické struktury materiálu.  

První natupo svařená trubka byla vyrobena v tehdejší Rakousko-Uherské monarchii 

před 130 lety, a to právě ve vítkovickém závodě v roce 1883. Výroba bezešvých trubek 

tu byla zavedena v roce 1896 a trvá dodnes. Do skupiny podniků Třinecké železárny – 

Moravia Steel se válcovna připojila v roce 2005. O tři roky později prošla trať Velkého 

Mannesmannu rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací v hodnotě za více než 700 milionů 

korun. Poslední větší investicí byla nová lakovací linka, díky níž výrobky směřující na export 

přes moře nepodléhají během několikaměsíční pouti korozi. V roce 2012 skončila výroba 

na Velkém Mannesmannu historický rekordem, když bylo vyrobeno více než 65 kilotun 

trubek. Celková výroba trubek včetně Malého Mannesmannu překročila 96 kilotun.  

Během roku 2012 nebyl v provoze Válcovny trub, kde pracuje 674 zaměstnanců, 

zaznamenán žádný pracovní úraz, což vyneslo tento provoz v soutěži bezpečnosti a ochrany 

zdraví v rámci TŽ na 1. místo.  

Podíl Válcovny trub, jež má roční obrat 5,3 mld. korun, se v celé skupině TŽ pohybuje 

kolem 7 %. Přes 80 % produkce provozu putuje na export, výrobky se vyvážejí jak na západní 

(USA, Ekvádor), tak na východní trhy (Vietnam, Singapur). V roce 2005 získala Válcovna 

trub ocenění Exportér roku. 
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Výrobky z Válcoven trub se nejčastěji používají v těchto odvětvích a pro tyto účely: 

 energetika - výroba energetických zařízení, kotlů, tepelných výměníků a zásobníků, 

tlakové stanice, parovody a komory 

 chemický a geologický průmysl – těžba a rozvody ropy, zemního plynu a vody, 

geologický průzkum, transfer médií, 

 strojírenství a automobilový průmysl – nápravy, rámy, nárazníky, tiskárenské válce, 

vodící kladky, statory, výložníky 

 stavebnictví – produktovody, struskovody, mikropiloty, mikrozápory a injektáže, 

trakční stožáry, ocelové konstrukce nejrůznějších budov, střech, horských drah, 

stadionů a hal  

Trubky z Válcovny trub lze nalézt na takových stavbách, jako jsou v Praze Strahovský 

tunel, Tylovo divadlo nebo Sazka Aréna nebo ve světě horská dráha v Buffalu (USA) nebo 

Madridu (Španělsko), Millenium Dome (Londýn, Anglie), Letištní hala v Lipsku (Německo) 

nebo olympijský stadion v Berlíně. 
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2 Vnitropodniková logistika a její úloha v podniku 

Strategií logistického systému podniku je přehodnotit priority podnikových cílů tak, 

aby se využívalo nových a odlišných příležitostí v budoucnu. Cíle podnikové logistiky musí 

vycházet z podnikové strategie a pomoci splnit celopodnikové cíle. Dále musí splňovat přání 

zákazníků, a to při minimalizaci celkových nákladů. Prioritními cíli logistiky je zvyšování 

objemu prodeje, zkracování dodacích lhůt, zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek, 

zlepšování pružnosti logistických služeb. Sekundárními cíli logistiky je orientace na snižování 

nákladů na zásoby, dopravu, manipulaci, skladování, výrobu a na řízení. Logistika má dbát 

na to, aby vyřízení zakázky bylo uskutečněno z místa dodání správným výrobkem 

(v množství a druhu), ve správné kvalitě, na správném místě, ve správném času za minimální 

náklady.  

Cílem logistického řetězce je tedy nepřetržitý, synchronní tok materiálu od zdroje 

ke koncovému zákazníkovi. Nepřetržitý znamená bez přestávek, bez hromadění nadbytečného 

materiálu. A synchronní znamená, že části a součástky jsou dodávány včas, ve správném 

pořadí, přesně tam, kde jsou potřeba. [3] 

Existuje mnoho cest, jak může produkt konkurovat na trhu. Možná jde o výrobek, 

který nikdo jiný nedokáže vyrobit za daných smluvních podmínek (cena). Může jít o produkt, 

který je technicky prvotřídní. Nebo může jít o výhodu logistiky, která zaručí dostupnost 

požadovaného výrobku na daném trhu za nízkou cenu.  

Logistika tedy podporuje konkurenceschopnost dodavatelského řetězce jako celku tím, 

že reaguje na poptávku koncových zákazníků dodáním toho, co je požadováno, ve formě, 

která je vyžadována, v čase, který je dán a za konkurenceschopné ceny. [3]  

Výhoda logistiky tedy spočívá v takových konkurenčních faktorech, jako je lepší 

dostupnost výrobku na trhu a jeho pomalejší zastarávání. Pro stanovení logistické výhody je 

nutné nastavit jasné, měřitelné a kvantifikovatelné cíle.  

Rozlišujeme tři „tvrdé cíle“ pro vytváření logistické výhody: kvalitu, čas a náklady. 

Pak existují další dva důležité způsoby vytváření výhody: variabilita výroby v logistických 

procesech a uvažování v prostředí nejistoty. Tyto podpůrné funkce jsou stejně důležité jako 

„tvrdé cíle“. Poslední – „měkké“ cíle se týkají aspektů služeb, jako je vývoj důvěry zákazníků 

v závislosti na rozvoji logistických operací.[3]  
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Tab. 1 ukazuje, že z hlediska nákladovosti je v rámci logistických procesů největší 

položkou skladování, manipulace, správa a údržba.  

 

Tab. 1: Skladba logistických nákladů 

Činnosti Podíl nákladů (v %) 

Doprava 29 

Balení 12 

Administrativa 11 

Převzetí a odeslání 8 

Zpracovávání objednávky 6 

Skladování, manipulace, správa, údržba 34 

Zdroj: [15] 

 

„Stoupající význam logistiky je mimo jiné vyvoláván značnou finanční náročností 

fyzické distribuce. Odhaduje se, že v průmyslově vyspělých zemích činí náklady 

na skladování, překládání a dopravu výrobků cca 20 % čistého obratu. Z toho přes 40 % 

připadá na vnitropodnikovou dopravu, manipulaci a skladování.“[20]  

 

2.1 Historie vývoje logistiky 

Logistika je výsledkem integrace technických, ekonomických a společenských věd. 

Nejprve se logistika objevovala ve vojenství, kde šlo v zásadě o vytvoření přepravních řetězců 

pro zásobování zbraněmi a pohybu vojsk z hlediska prostoru a času. Původ slova logistika 

můžeme odvozovat nejspíše od řeckého „logistikon“ – důmysl, rozum nebo „logos“ – slovo, 

řeč, myšlenka, pojem, rozum, zákon, pravidlo, smysl. Název logistika se začala používat 

ve vojenství v období po 2. světové válce a označoval řešení způsobu možností zásobování 

vojenských jednotek a jejich pohybu. [12] 
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Po 2. světové válce lze uplatnění a vývoj logistiky rozdělit do 4 období:[15]  

1. Do roku 1950 probíhalo v podnicích jen uplatňování dílčích realizací, vzájemně 

málo provázaných. 

2. Do roku 1970 následovalo období přípravy a formování prvních teorií a jejich 

zavádění do praxe a s tím související vznik významných podnětů pro rozvoj 

logistiky, jako například: 

 využití elektronického zpracování dat, 

 matematické modelování, 

 akceptování citlivosti na potřeby zákazníků (expanze koncepce marketingu), 

 rozšíření trhu v národním i mezinárodním měřítku, 

 intenzifikace konkurence, především zahraniční, 

 intenzivní tlak na zisky, 

 zvýšení významu distribuce, 

 růst distribučních nákladů – jejich vliv na zisk, 

 rozšíření variant výrobků i rychlá inovace výrobků, 

 objevení systémové teorie a teorie řízení, 

 výzkum a literatura v oblasti distribuce. 

 

3. Do roku 1985 docházelo k úspěšnému rozvoji logistických systémů zejména 

v USA a jejich úspěšné pronikání do Evropy. Charakteristická je především 

fyzická stránka oběhu tj. doprava, oběh a skladování (Physical Distribution 

Management). 

4. V současnosti se prosazuje stále více systém integrované logistiky, která vychází 

z filosofie konkurenční výhody logistiky postavené na informačních tocích. 

Na první místo se však vždy klade uspokojení potřeb zákazníka. 

 

2.2 Vnitropodniková logistika 

Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné 

splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku 

materiálu. Výroba má za úkol přeměnu základního materiálu na konkrétní podobu výrobku 
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s užitnými hodnotami, které požaduje zákazník. Na celý průběh má velký vliv materiální 

(pohyb konkrétních druhů materiálu v požadované kvalitě, množství, čase a prostoru) 

a informační tok. Cílem oběhu je rychlost, včasnost a spolehlivost s minimálními náklady, 

především na stroje a technologie, energie, ekologii.  

Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru 

vhodného dodavatele, při výrobě výrobku, vhodným přemístěním požadovaného výrobku 

k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého 

výrobku. 

Logistika se tedy považuje za souhrn činností, prostřednictvím kterých zabezpečuje, 

aby bylo k dispozici správné množství správných objektů, na správném místě, ve správném 

čase, ve správné kvalitě a za správnou cenu [3]. 

Logistika se dle úrovně problémů, které řeší, dělí na makrologistiku, jenž probíhá 

v rámci velkého počtu organizací, celých průmyslových oblastí a odvětví, mikrologistiku, 

která se odehrává v rámci jednoho podniku a logistický podnik (metalogistiku), jenž zahrnuje 

činnost různých organizací a podniků v rámci národního hospodářství (např. převoz jaderného 

paliva) [15].  

Dle svého obsahu se pak dělí na logistiku zásobování, vnitropodnikovou logistiku 

a logistiku distribuce (viz obr. 1). Zásobovací logistika představuje zajišťování hmotných 

statků a služeb, spjatých s tokem surovin a materiálu. Vnitropodniková logistika (někdy 

označována jako výrobní, protože se zabývá tokem materiálu skrz výrobní proces) zahrnuje 

zpracování surovin, které přicházejí do výrobního procesu, až po konečný výstup hotových 

výrobků. Distribuční logistika dodává hotové výrobky konečnému zákazníkovi.[15]  

Z hlediska hospodářsko-organizačního místa uplatnění lze logistiku ještě 

rozdělit na:[10] 

 výrobní logistiku, která se zaměřuje na usměrňování všech logistických procesů 

v oblasti zájmu výrobního podniku, jak již bylo uvedeno výše, 

 obchodní logistiku, která řídí pohyb zboží od výroby k zákazníkovi a 

 dopravní logistiku, která se podílí na přemístění zboží mimo vlastní výrobní 

nebo obchodní organizace. 
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Obr. 1: Rozdělení logistiky [15] 

 

Předmětem zkoumání této diplomové práce je především subsystém skladování 

a zásob, které spadají do  oblasti vnitropodnikové logistiky. 

Vnitropodniková logistika je klíčovou oblastí, kterou je nutné řešit v rámci celkové 

oblasti logistiky. Jde v podstatě o materiálové hospodářství, které pomáhá firmě snížit 

náklady a zvýšit kvalitu výrobků prostřednictvím kontroly vstupů a výstupů.[17] 

Vnitropodniková logistika se týká především manipulace v prostorných objektech, jako jsou 

továrna nebo sklad materiálu. Účelem manipulace s materiálem je přesunout suroviny, 

polotovary a hotové díly, stejně jako nástroje a zásoby z jednoho místa na druhé postupně ke 

všem výrobním operacím. Manipulace s materiálem musí být prováděna bezpečně, efektivně, 

přesně a včas.  

Manipulace s materiálem je důležitým aspektem každé výrobní operace. Je typické, 

že hotový díl stráví téměř polovinu svého výrobního času manipulací. Náklady 

na vnitropodnikovou logistiku jsou ovlivněny uspořádáním, manipulací s materiálem, místy 

pro zásoby ve skladu a provozními pravidel pro manipulaci s materiálem a vyhledávání 

úložiště. 
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Existuje několik základních pravidel při manipulaci s materiálem. Jejich dodržením 

může podnik zmenšit náklady, zvýšit produktivitu a snížit počet nehod a škod. [20]  

Tyto zásady jsou: 

 vždy přepravovat materiál po celých přepravních jednotkách v paletách 

nebo kontejnerech, 

 vyvarovat se přepravě nákladu po částech tam, kde je to možné, 

 přemisťovat materiál nejkratšími cestami a vzdálenostmi, 

 minimalizovat čas na překládku (naložení, vyložení, přeprava), 

 využívat gravitace pro přesun materiálu, 

 přepravovat náklad v obou směrech, to znamená odstranit přesouvání prázdných 

přepravních zařízení, 

 mechanizovat přesun materiálu, 

 dodržovat orientaci materiálu během přepravy, 

 integrovat zařízení určená pro přepravu materiálu s jinými zařízeními v systému 

a integrovat je i s informačními toky. 

 

2.3 Skladování 

Skladování patří mezi nejdůležitější subsystémy logistického procesu v podniku, 

protože tvoří článek mezi výrobcem a konečným zákazníkem (viz obr. 2). Podnik ovlivňuje 

hned ve dvou bodech výroby – v místě, kde vznikají a pak mezi místem vzniku a spotřeby. 

 

 

 

Obr. 2: Komplexní systém skladovacích činností [15] 

 

Sklad je pro provozovatele významným nákladovým činitelem a odporuje obecným 

představám dynamického toku zboží. Čím lépe je navzájem sladěno řízení přítoku a odtoku 

zboží nebo materiálu, tím nižší je potřebná skladová zásoba a s nižší skladovou zásobou 

a vysokou rychlostí obrátky se pak dá realizovat velký objem prodejů. Ideálně sladit řízení 

Vstup zboží Identifikační 

bod 
Uskladnění 

Vyskladnění 

Komisionářství 

(kompletace) 

Výstup zboží 
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přítoku a odtoku se však daří jen zřídka. Zákazník se totiž chová iracionálně, má většinou 

větší možnost volby než dříve k uspokojování svých požadavků. Pokud se odběratel chová 

částečně nepředvídatelně, podnik se jen těžko obejde bez skladových kapacit potřebných 

k množstevnímu vyrovnání  - samozřejmě kromě podniků vyrábějících na zakázku. 

Pojem skladování je velice úzce spojen s logistikou a distribucí. Skladování řeší 

mnoho zásadních otázek, stavy zásob, objednací cykly, vybavení skladů a jejich prostorové 

uspořádání, rozmístění skladů a vedení zásob. Dle odborníků stoprocentní výdajová 

připravenost není možná. Při vysoké úrovni zásob vznikají firmám totiž fixní náklady 

na každou dodatečnou jednotku zásob nadproporcionálně k dodací připravenosti. [16] 

Skladování tradičně zabezpečuje uskladnění produktů (uskladněné produkty = zásoby) 

v průběhu všech fází logistického procesu. Existují dva základní typy zásob, které podnik 

potřebuje uskladnit: 

 suroviny, součástky a díly (fáze zásobování – fáze vstupu materiálu do podniku)  

 hotové výrobky (fáze distribuce – fáze na straně výstupu materiálu z podniku). 

 

Funkcí skladů v logistickém řetězci je přijímat zásoby, uchovávat je, popř. vytvářet 

nebo dotvářet jejich užitné hodnoty, vydávat požadované zásoby a provádět potřebné 

skladové manipulace. [17] 

Sklady tedy slouží především k vytváření zásob pro zajištění plynulosti výroby 

a chrání materiál před povětrnostními a jinými vlivy, které by mohly skladovaný materiál 

nebo zboží znehodnotit nebo poškodit. Podle druhů materiálu mohu mít sklady podobu 

budov, hal, přístřešků, nádrží, sil, ale i volných, případně oplocených prostranství. 

Skladování umožňuje soustředit se na dodávky od několika výrobců do jednoho místa 

a odtud dodávat zákazníkům ucelené zásilky. Dosahuje se tak nižších pracovních nákladů, 

protože několik individuálních dodávek je nahrazeno jedinou dodávkou. Sklad také může 

soustřeďovat drobné objednávky zboží pro určité výrobce a ten potom dodá skladu 

hromadnou zásilku pro další distribuci.[17] 
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Skladování materiálu musí splňovat tyto stránky:  

a) stránka technická (vlhkost, teplota), 

b) stránka ekonomická (vytváří optimální zásoby), 

c) stránka evidenční (vyhotovení dokladů), 

d) stránka právní (se kterou je spojeno dodržování určitých zásad při hospodaření 

s materiálem), 

e) stránka organizační (vymezení vhodného prostoru pro skladování). 

 

Základním úkolem skladu je ekonomické sladění rozdílně rozsáhlých toků. 

Mezi hlavní motivy či důvody skladování patří zejména: [14] 

 vyrovnávací funkce při vzájemně odchylném materiálovém toku a materiálové potřebě 

z hlediska množství, kvality nebo z hlediska času, 

 zabezpečovací funkce vyplývající z nepředvídatelných rizik během výrobního procesu 

a z kolísání potřeb na odbytových trzích a z časových posunů dodávek 

na zásobovacích trzích, 

 kompletační funkce spočívá v tvorbě sortimentu pro obchod nebo pro výrobu 

dle požadavků jednotlivých prodejen nebo dílen, 

 spekulační funkce vyplývá z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích 

a odbytových trzích, 

 zušlechťovací funkce spočívá v jakostní změně uskladněných druhů sortimentu 

(např. stárnutí, kvašení, zrání, sušení, atd.).  

 

V současné době podniky využívají mnoha druhů a typů skladů, od manuálních 

přes poloautomatické až po počítačové; na straně podnikového opatřování, ve výrobě 

v distribuci. Dále mohou být ústřední, regionální, lokální sklady. Vlastní je podnik 

provozující celou logistiku, nebo autonomní skladovací firmy. Velký rozsah skladové činnosti 

odpovídá i velkému počtu různých druhů skladů. Funkce skladů pak vede k jejich rozdělení 

na následující skupiny:[1] 

 obchodní sklady charakteristické velkým počtem dodavatelů i odběratelů, základní 

funkcí kromě skladování je i změna sortimentu, 
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 odbytové sklady s alokací u výroby – jde o určitou formu obchodního skladu, 

charakterizovanou jedním výrobcem, velmi malým počtem výrobků a větším počtem 

odběratelů, někdy jsou tyto sklady též nazývány výrobně odbytovými sklady, 

 veřejné a nájemní sklady, které zajišťují pro zákazníky skladování zboží 

nebo propůjčení skladové kapacity, v prvním případě vykonává sklad skladové funkce 

podle objednávky zákazníka, to znamená, že zboží přijímá, skladuje a vydává podle 

obdržených pokynů, ve druhém případě se pronajímá část skladu, většinou včetně 

příslušného manipulačního zařízení, a veškeré další činnosti se zbožím si zajišťuje 

zákazník, 

 tranzitní (mezi-)sklady zřizované zejména na místech velké překládky zboží, 

tzn. v přístavech, na železničních překladištích, atd., základní funkcí je zboží přijmout, 

rozdělit a naložit na dopravní prostředek vhodný pro dalšího odběratele a v množství 

vhodném pro tohoto odběratele, 

 konsignační sklady, což jsou sklady dodavatele u odběratele, zboží je skladováno 

na účet a riziko dodavatele, odběratel má právo si zboží odebírat podle potřeby 

a v určitém časovém odstupu zboží platí, popř. upozorňuje na potřebu sklad doplnit. 

 

Aby sklady přispívaly ke zvýšení úrovně logistických služeb, byly co nejefektivněji 

využívány a zároveň pomáhaly zvyšovat tržby podniku, musí být co nejvýhodněji umístěny. 

Geografické rozmisťování skladů je v dnešní době charakterizováno koncentračními 

tendencemi. Koncentrace je nejvyšším stupněm centralizace a plně využívá výhod k dalším 

organizačním opatřením, např. uplatnění specializace podle sortimentu nebo podle odběratelů. 

Význam koncentrace tkví především ve snížení potřebného rozsahu zásob využitím vysokého 

stupně mechanizace manipulačních a skladových prací či centralizace nákupu, což ovšem 

znamená, že je podmíněna technickým rozvojem v oblasti manipulace, dopravy a informatiky. 

Výběr vhodné lokality pro výstavbu skladů je podmíněn řadou specifických vlivů 

a aspektů. Jedná se zejména o:[18]  

 rozsah odbytových možností v daném území, 

 rozsah konkurenčních kapacit a předpoklady vlastní výkonnosti a konkurenční 

schopnosti, 

 schopnosti zvládnout kvalitní zásobovací servis do určité vzdálenosti, 
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 charakteristika geografické vhodnosti zásobovaného území (např. výskyt hor, jezer, 

popř. dosud existující hranice), 

 dopravní spojení v určitém místě, zejména spojení silniční, ale i možnost přístavby 

kontejnerů, 

 dostupnost pracovní síly a úroveň mezd v daném regionu.  

 

Skladování probíhá v objektech nebo prostorách k tomu určených, tedy skladech. 

Sklady se rozlišují buď podle toku materiálu na hlavové a kolmé, nebo podle způsobu 

skladování na volné, nebo v manipulačních jednotkách. Způsob skladování závisí na dané 

komoditě. Ve volných skladech je skladován – písek, uhlí, stroje, odlitky apod. většinou jsou 

bez obalu a v manipulačních jednotkách je skladováno zboží v přepravkách, paletách, 

kontejnerech apod.  

Základních způsoby skladování jsou: 

 Skladování pohyblivé a skladování nepohyblivé - Skladování nepohyblivé znamená, 

že po celou dobu uskladnění je zboží na stejném místě, naopak v případě pohyblivého 

skladování zboží je s ním manipulováno (týká se např. zboží s určeným datem 

spotřeby apod.). 

 Skladování gravitační, skladování visuté a skladování přesuvné - Ve všech případech 

tohoto skladování dochází k manipulaci se zbožím pomocí manipulačních jednotek 

k tomu určených.  

 

Před plánováním rozmístění zásob ve skladu musí být bráno v úvahu několik 

klíčových faktorů [20]: 

1. efektivní využití prostoru, 

2. zajištění nejefektivnějšího způsobu manipulace s materiálem, 

3. zavedení nejekonomičtější způsob skladování ve vztahu k nákladům na vybavení, 

využití místa, poškození materiálu, personálu skladu a bezpečnému provozu, 

4. zajištění maximální flexibility, aby bylo možné dosahovat rychlé výměny 

skladovacích zařízení a obměna materiálu, 

5. zajištění optimálního modelu úklidu skladu. 
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Ve skladování existuje několik základních metod oceňování zásob:[10] 

1. Metodou FIFO (first in first out) - první do skladu, první ze skladu - při oceňování 

skladu metodou FIFO se jako první účetně vyskladňují kusy, které byly nakoupeny 

jako první. 

2. Metodou LIFO (last in first out) - poslední do skladu - první ze skladu – 

při oceňování skladu metodou LIFO se jako první účetně vyskladňují kusy, které 

byly poslední nakoupeny - v ČR tato metoda není přípustná. 

3. Metodou váženého aritmetického průměru - nový průměr se zjišťuje po každém 

novém přírůstku určitého druhu materiálu do skladu. 

 

V rámci řízení procesu skladování může dojít i ke ztrátám – ať už finančním, které se 

projeví přímo, nebo časovým, které ovlivní ekonomickou stránku výroby nepřímo. 

Neefektivní skladování může mít několik příčin:[14] 

 zbytečná manipulace (např. špatné rozmístění zásob ve výrobním podniku), 

 nedostatečné využití skladového prostoru, 

 zastaralé manipulační jednotky a sklad, 

 zastaralý software pro sklad.  

 

Analýza současného nevyhovujícího stavu využití skladového prostoru a zbytečné 

manipulace s materiálem je hlavní náplní praktické části této diplomové práce.   

 

2.4  Zásobování 

Zásobování je jedním ze subsystémů vnitropodnikové logistiky. Zásoby jsou 

nákladnou podnikovou investicí, proto je problematika zásob a jejich optimalizace, včetně 

vhodných metod řízení zásobovacích procesů v podniku, nutným předpokladem efektivnosti 

celého podnikového systému řízení. 

Vnitropodniková logistika je klíčovou oblastí, kterou je nutné řešit v rámci celkové 

oblasti logistiky. Vnitropodniková logistika se týká především manipulace v prostorných 

objektech, jako jsou továrna nebo sklad materiálu. Účelem manipulace s materiálem 
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je přesunout suroviny, polotovary a hotové díly, stejně jako nástroje a zásoby z jednoho místa 

na druhé postupně ke všem výrobním operacím. Manipulace s materiálem musí být prováděna 

bezpečně, efektivně, přesně a včas.  

Manipulace s materiálem je důležitým aspektem každé výrobní operace. Je typické, 

že hotový díl stráví téměř polovinu svého výrobního času manipulací. Náklady 

na vnitropodnikovou logistiku jsou ovlivněny uspořádáním, manipulací s materiálem, místy 

pro zásoby ve skladu a provozními pravidel pro manipulaci s materiálem a vyhledávání 

úložiště.[7] 

Zásoby jsou definovány jako pohotový zdroj, který není v daném časovém okamžiku 

plně využíván a jeho výše by měla být tudíž stanovena tak, aby z ekonomického hlediska 

umožňovala co nejrychlejší a flexibilní krytí budoucí poptávky. [13] 

Zásoby jsou kvantitativním množstvím určitého fyzikálního stavu látky, 

který reprezentuje materiál, suroviny, polotovary, výrobky nebo zvířata, věci a lidi na místě, 

které je přesně určeno k tomuto účelu, a za přesně specifikovaným účelem. [19] 

Význam zásob a jejich udržování v podniku je dán následujícími důvody: [13] 

 vyrovnávají nabídku a poptávku, 

 poskytují ochranu před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce, jejím kolísáním 

a sezonností, 

 poskytují zdroje úspor ve výrobě a dopravě, 

 působí jako stabilizační faktor v odběratelsko-dodavatelských vztazích, 

 poskytují úplný sortiment výrobků a služeb pro zákazníky, 

 umožňují překlenutí časových a prostorových rozdílů mezi výrobcem a spotřebitelem, 

 umožňují snížení nákladů (včetně množstevních slev) a udržení kvality zákaznického 

servisu, 

 umožňují zpětnou logistiku  - uskladnění materiálů a odpadů určených k recyklaci 

nebo likvidaci, 

 umožňují realizovat úspory plynoucí z nákupu, dopravy či výroby ve velkém rozsahu 

(efekty založené na rozsahu nákupu, dopravy či výroby). 
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2.4.1 Druhy zásob 

Zásoby lze rozdělit podle jejich účelu do 6 skupin:[14] 

 Běžné (operativní) zásoby jsou nutné k zajištění plynulosti výrobního procesu 

nebo procesu prodeje. 

 Zásoby na cestě nejsou okamžitě k dispozici ani pro výrobu ani pro prodej, zpravidla 

se nacházejí v dopravních prostředcích, které je přepravují na určené místo. I když se 

někdy tyto zásoby zařazují do první skupiny, v případě vážné nehody dopravního 

prostředku a zničení nákladu nebo jeho odcizení nemusí být tyto zásoby nikdy 

k dispozici. 

 Pojistné zásoby jsou zásoby, kterými podniky rozšiřují (navyšují) běžné zásoby 

z důvodu určitých nejistot v poptávce nebo z důvodu předzásobení (např. pro zimní 

období, sezónnost).  

 Spekulativní zásoby – pokud tyto zásoby podniky udržují ve skladech, potom ze zcela 

jiných důvodů než je uspokojení běžné poptávky – např. nákup většího množství 

materiálu může vést k velkým množstevním slevám, někdy také není možno 

odhadnout nedostatek určitého druhu zboží na určitém tržním segmentu včetně tržně 

nekorigovaného růstu cen zejména v politicky nestabilních nebo rozvojových 

oblastech atd.  

 Sezónní zásoby jsou někdy řazeny do spekulativních zásob. Princip spočívá 

ve shromažďování těchto zásob ve vhodném čase zpravidla podle ročního období. 

Jako příklad lze uvést zásobení školními pomůckami a učebnicemi na začátku 

školního roku, dále v zemědělství (sklizeň určitých komodit) a oděvní průmysl (nové 

módní kolekce na příští období). 

 Mrtvé zásoby jsou zásoby, po nichž již relativně dlouhou dobu není žádná poptávka. 

Tím tyto zásoby morálně zastarávají a stávají se neprodejnými. 
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2.4.2 Strategie řízení zásob 

Při vytváření strategie zásobování je třeba pokusit se najít kompromis mezi velikostí 

objednacího množství a velikostí držených zásob. Jednou z hlavních otázek při tvorbě vhodné 

zásobovací strategie je určení optimální úrovně zásob. Obecně rozlišujeme tři základní 

strategie:[1] 

Řízení poptávkou  - Principem této strategie je reakce na požadavky zákazníků 

(tzv. „pull“ princip). K doplňování zásob dochází až v okamžiku, kdy jejich velikost poklesne 

na předem určenou hranici. Dobré fungování této strategie je podmíněno následujícími 

podmínkami: 

 Všichni zákazníci a výrobky jsou rovnocenní z hlediska dosažení zisku dodavatele. 

 Neomezená zásoba výrobků u dodavatele (předpokládá se i neomezená kapacita jejich 

výrobců). 

 Poptávka relativně stabilní, případné odchylky mají známé rozdělení. 

 Konkrétní dodávky musí být větší než poptávka v průběhu dodacího cyklu. 

 Délka dodacího cyklu nesmí být závislá na velikosti poptávky, aby bylo možno 

kvantifikovat výkyvy v poptávce. 

 

Řízení plánem - Na rozdíl od předchozí, tato strategie není ovlivňována momentálními 

požadavky zákazníků, ale velikost a pohyb zásob je předem naplánován („push“ princip). 

Podstatou této strategie je podrobný plán požadavků na distribuci, poskytující detailní přehled 

o požadavcích na zásoby v jednotlivých plánovacích horizontech. Aby se zabránilo velkým 

finančním ztrátám podniku, je třeba, aby pro každý časový úsek byly určeny: 

 požadavky na odběr odpovídající požadavkům zákazníků, 

 plánované příjmy dodávek do skladů, 

 plánované doplňovací objednávky, 

 stav zásob na skladě v jednotlivých časových obdobích. 

 

Pružná metoda řízení  - je kombinací dvou předchozích metod. Podle momentálních 

podmínek se uplatňuje buď „pull“ nebo „push“ princip. K rozhodnutí, který z nich bude 

pro příslušné období použit, dochází na základě těchto rozhodovacích pravidel: 
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 rentabilita segmentů trhu a jejich stálost, 

 závislost či nezávislost poptávky, 

 rizika nejistoty v distribučním řetězci, 

 kapacita zařízení v distribučním řetězci. 

 

2.4.3 Náklady na udržování zásob 

Jako náklady na udržování zásob označujeme ty náklady, které se odvíjí od výše zásob 

na skladě. Jsou složeny z řady různých nákladových položek a často znamenají pro podnik 

jedny z nejvyšších nákladů logistiky. Protože jsou tyto náklady jedny ze stěžejních 

a skutečnost, že je výše zásob přímo ovlivněna nastavením logistického systému, je nutné 

disponovat přesnými údaji o nich. V opačném případě je nemožné posuzovat různé nákladové 

vazby a kompenzace, a to jak v rámci samotného podniku, tak i v celém zásobovacím 

řetězci. [9] 

 

2.4.4 Výpočet nákladů na udržování zásob 

Každý podnik je jedinečný, a to ve všech svých aspektech. Proto je možné, že složení 

nákladů na udržování zásob se může podnik od podniku měnit. Náklady na udržování zásob 

by měly obsahovat pouze ty náklady, které se mění s množstvím zásob. Tyto náklady lze 

rozčlenit do následujících skupin: [9] 

 náklady kapitálu, 

 náklady na služby, 

 náklady na skladovací prostory, 

 náklady rizika a znehodnocení zásob.  

 

Schéma těchto nákladů a jejich složky vyjadřuje obr. 3. 
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Obr. 3: Dělení nákladů na udržování zásob [9] 

 

Stručná charakteristika jednotlivých nákladových složek dle obr. 3 stanovuje, které 

všechny náklady jsou součástí nákladů na udržování zásob. Dle tohoto schématu pak lze 

identifikovat ty, které jsou nezbytné i takové položky, které je možné při transformaci 

strategie zásobování redukovat nebo úplně odstranit.  

 

Náklady kapitálu 

Vytvořené zásoby v sobě váží peněžní prostředky, čímž znemožňují jejich použití 

na jiný druh investice. To samozřejmě platí jak pro prostředky z vlastních zdrojů, 

tak i pro prostředky ze zdrojů cizích, jako jsou např. úvěry. Proto by se mělo zvažování 

skutečných nákladů kapitálu v podniku odvíjet od tzv. nákladů příležitosti kapitálu. 

Ve většině podniků je proto snaha o snižování nákladů, protože přezásobení nepřináší 

podniku žádnou přidanou hodnotu.  



21 
 

Přímý propočet nákladů je metoda sledování nákladů, která je založena na rozdělení 

nákladů mezi fixní a variabilní složky. Tento způsob poskytuje managementu více informací 

pro potřeby plánování a řízení. V rámci přímého propočtu nákladů se fixní výrobní náklady 

nezapočítávají do hodnoty zásob. Hodnota zásob tedy ve větší míře odráží hotovostní náklady 

výměny zásob. Naopak v rámci absorpčního propočtu nákladů, což je metoda tradičně 

používaná většinou výrobních podniků, je fixní výrobní (resp. nákupní) režie započítávána 

do hodnoty zásob. [9] 

 „Hodnotu zásob, nutnou pro výpočet nákladů na udržování zásob, lze určit tak, 

že se počet jednotek každého skladovaného produktu vynásobí standardními nebo skutečnými 

přímými (variabilními) náklady na výrobu (nebo nákup) daného produktu a na jeho přesun 

do místa skladování. 

Běžné výrobní nebo nákupní náklady jsou pro rozhodování relevantní, protože jsou 

to náklady, které se změní, pokud se zvýší hladina zásob. Obdobně, jestliže jde o zásoby 

udržované ve vzdálenějších skladech, stávají se součástí hodnoty zásob i přepravní náklady 

a variabilní náklady na jejich uskladnění.“[9] 

 

Náklady na služby 

Náklady na služby se skládají z daně z movitého majetku (té části, která odpovídá 

zásobám) a z pojištění proti ohni a krádeži, které se platí v důsledku držení zásob. Daňové 

sazby se odvíjejí dle státu, kde jsou zásoby drženy. Sazby pojistného nejsou přísně 

proporcionální hladině zásob, protože pojištění se obvykle sjednává na pokrytí určité hodnoty 

produktu a určité doby. Nicméně pojistná smlouva se v pravidelných intervalech 

přezkoumává vzhledem k očekávaným změnám v úrovni zásob.[9] 

 

Náklady spojené se skladováním 

Náklady spojené se skladováním je obecně možné rozdělit do následujících 

čtyř skupin:[9] 

 sklady v rámci výrobních závodů, 

 veřejné sklady, 

 nájemní nebo smluvní sklady, 

 sklady vlastněné podnikem. 
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Náklady na skladování v rámci závodu jsou většinou fixního charakteru. Pokud je 

některá z jeho složek variabilní, její změna se většinou odvíjí nikoliv podle hladiny zásob ale 

podle množství položek přesunovaných v rámci výrobního zařízení. Variabilní složky, které 

se mění podle úrovně zásob jako např. náklady na převzetí zásob, se nejčastěji započítávají 

do nákladů na udržování zásob. 

Do nákladů na vlastní sklady by se měly zahrnovat takové náklady, které by se 

vyloučily uzavřením skladu. Jejich převážná část má fixní charakter a zbylá se může měnit 

v závislosti na pohybu zásob. Do nákladů na udržování zásob se zahrnují pouze náklady, které 

jsou závislé na změnách objemu zásob. 

 

Náklady rizika znehodnocení zásob 

je opět možné dělit do několika skupin:[9] 

 morální opotřebení, 

 poškození, 

 krádeže/ztráty, 

 přemísťování zásob. 

 

Jako náklady morálního opotřebení se označuje rozdíl mezi nákupní cenou materiálu 

nebo součástky a jeho „zachráněnou hodnotou“. Tyto náklady vznikají v důsledku příliš 

dlouhého držení zásob. U zásob vstupních surovin tak může jít o již nakoupené a naskladněné 

materiály, které se přestaly ve výrobě používat a byly nehrazeny jinými. Podniku 

tak vzniknou nepotřebné zásoby, kterých se potřebuje zbavit, aby nezpůsobovaly další 

dlouhodobé skladovací náklady. Podnik se tedy často uchýlí k prodeji materiálu pod cenou. 

V takovém případě je nákladem morálního opotřebení rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. 

Náklady, které vzniknou poškozením během transportu, jsou častěji vnímány jako 

položka spadající do nákladů na pohyb zboží. Jsou nezávislé na množství zásob. K poškození 

ale může docházet i při manipulaci v rámci skladu. Takové náklady už spadají do nákladů 

na udržování zásob. 
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Náklady krádeží a ztrát jsou jednou z nejvíce problematických nákladových položek. 

Ke krádežím v podnicích dochází poměrně často a je těžké je kontrolovat. Souvisejí 

se zaměstnanci, proto by bylo možné náklady způsobené krádežemi snížit lepším řízením 

lidských zdrojů případně zvýšením kontrolních opatření. Ke ztrátám může docházet špatným 

vedením záznamů nebo chybami při naskladňování či vyskladňování. 

Náklady na přemísťování zásob vznikají během pohybu zboží mezi skladovacími 

místy. Jde o výměnu zboží v rámci společnosti většinou mezi pobočkami. Většinou 

tyto náklady vzniknou jako opatření proti zastarání a morálnímu opotřebení. 

 

Mnohé z uvedených položek je možné efektivně řídit a zařadit do strategických plánů 

zásobování a skladování. Minimalizace nákladů ve všech aspektech podnikového řízení 

je hlavní prioritou firem, které chtějí být konkurenceschopné a na trhu obstát. Proto je vhodné 

i nákladové položky spojené s vnitropodnikovou logistikou sledovat, analyzovat a upravovat. 

Stejně tak je ale důležité vzít v potaz faktické možnosti skladovacích prostor pro zásobování 

materiálem minimálně z hlediska pracovního layoutu, možnosti přepravních tras manipulační 

techniky apod.  

 

2.5 Štíhlá logistika  

Oblast přepravy, skladování a manipulace zaměstnává až 25 % pracovníků, zabírá 

55 % ploch a tvoří až 87 % času, který stráví materiál v podniku. Tyto činnosti tvoří někdy 

15 až 70 % celkových nákladů na výrobek a značně ovlivňují i kvalitu výrobků. 3 až 5 % 

materiálu se znehodnocuje nesprávnou dopravou, manipulací a skladováním. Přizpůsobování 

výrobku a výroby individuálním požadavkům zákazníků, růst objednávání produktů 

prostřednictvím internetu, trend hromadné výroby na zakázku (mass customization – 

viz obr. 4) – to jsou faktory, které neustále zvyšují podíl logistiky na úspěchu nebo neúspěchu 

podniku. 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Reakce hromadné výroby na individuální objednávku [8] 

 

 

Logistika se tak stává významným konkurenčním faktorem každé firmy. Hlavními 

formami plýtvání v logistice jsou [8]: 

 Zásoby, nadbytečný materiál a komponenty, kdy materiál se dodává příliš brzo 

anebo je ho příliš mnoho. Příčina je v nepřesnostech v dokumentaci, v chybách 

plánovacího systému nebo výběru, dohodě nebo nastavených smluvních podmínkách 

u dodavatele.  

 Zbytečná manipulace se projevuje zbytečnými přesuny materiálu, častým 

přeskladňováním, nutností přepravy materiálu apod. 

 Čekání, zejména na součástky, materiál, dopravní prostředky, ale také relevantní 

informace může způsobovat zdržení a tím i další ztráty. 

 Při opravování poruch (odstraňování poruch v logistickém systému) jde zejména 

o odstraňování poruch v dopravě a manipulaci s materiálem a hotovými výrobky, 

náprava chybných údajů v informačním systému.  

 Chyby při přepravě materiálu a komponentů v nesprávném množství nebo čase, 

mohou být nákladné zejména z pohledu náročnosti na dodatečný materiál, 

nadbytečnou výrobu apod. 

 Nevyužité přepravní kapacity jsou vlastně také ztrátou způsobenou nevhodným 

načasováním využití přepravních prostředků.  

 V neposlední řadě jsou také ztrátou nevyužité schopnosti pracovníků. 

mass production 

hromadná výroba 

custom made 

výroba na zakázku 

slabé přizpůsobení 

zákazníkovi 

nízké náklady 

silné přizpůsobení 

zákazníkovi 

vysoké náklady 

mass customization 

hromadná výroba 

na zakázku 
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Prosazení logistického přístupu umožňuje tedy pohotověji a levněji reagovat 

na různorodé požadavky zákazníků (i v případě individualizované poptávky), účinněji čelit 

konkurenčním firmám a upevňovat vlastní pozice na trhu. V oblasti výrobních zásob se 

prosazuje snaha tyto zásoby minimalizovat, popř. je vyloučit úplně. To se daří především 

při uplatňování metody just-in-time (JIT), kdy jsou dodávky uskutečňovány přesně 

v okamžiku, kdy jsou jednotlivé součástky zapotřebí k montáži hotových výrobků.[20]   

Základem této metody je odstranění zbytečného pohybu materiálu podnikem, zlepšení 

jeho uspořádání a změny v informačních tocích. Vstupy od dodavatelů jsou do výroby 

dodávány právě tehdy, kdy jsou potřeba. Tento systém je závislý na těsné komunikaci mezi 

dodavateli a podnikem, která je zajišťována zejména přímým počítačovým spojením, 

což usnadňuje koordinaci dodávek a pružnou úpravu jejich časového rozvrhu. Úspora pak 

vyplývá ze zvýšení počtu obrátek zásob a tím i ze snížení nákladů na různé úrovně 

skladování.[3]  

Hlavní podstatou JIT je, že dva sousedící články zásobovacího řetězce si časově 

a prostorově ideálně vyhovují. Odběratel tedy dostává materiál, výrobek či zboží právě 

v okamžiku, kdy jej potřebuje. Vzhledem k tomu, že dodavatel plní požadavky „právě včas“, 

není nutné vytvářet zásobu.[23] 

„Je až paradoxní mluvit o JIT jako o metodě řízení zásob vzhledem k tomu, že její 

důsledná a ideální aplikace by vedla k ´nulové´ úrovni zásob.“ [23]  
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3  Válcovna trub 

Provoz Válcovny trub zaujímá významné postavení na trhu bezešvých ocelových 

trubek jak v České republice, tak v Evropě. Je pokračovatelem  první evropské rourovny. 

V letech 1918 – 1925 byly uvedeny do provozu dvě válcovací tratě s Mannesmannovou 

technologií výroby bezešvých trubek, která je v modernizované podobě i v současnosti 

základem výroby sortimentu v rozsahu vnějších průměrů 60,3 až 406,4 mm s tloušťkou stěny 

6,3 mm a výše, z ocelí nelegovaných i legovaných s roční kapacitou přes 100 tisíc tun.[24]  

Provoz VT-Válcovna trub vyrábí a dodává: 

 bezešvé ocelové trubky válcované za tepla, 

 trubky profilové, 

 trubky olejářské – Casing a Line Pipe. 

 

Nabídka komplexních dodávek je podle přání zákazníků doplněna o: 

 tepelnou úpravu trubek žíháním, 

 atestaci mechanických vlastností, chemického složení, hodnocení a dokumentaci 

metalografické struktury materiálu, 

 defektoskopii nedestruktivním zkoušením rozptylovými toky, ultrazvukem 

a magnetickou práškovou metodou. 

 

Výrobky z Válcoven trub se nejčastěji používají v těchto odvětvích a pro tyto účely: 

 energetika - výroba energetických zařízení, kotlů, tepelných výměníků a zásobníků, 

tlakové stanice, parovody a komory 

 chemický a geologický průmysl – těžba a rozvody ropy, zemního plynu a vody, 

geologický průzkum, transfer médií, 

 strojírenství a automobilový průmysl – nápravy, rámy, nárazníky, tiskárenské válce, 

vodící kladky, statory, výložníky 

 stavebnictví – produktovody, struskovody, mikropiloty, mikrozápory a injektáže, 

trakční stožáry, ocelové konstrukce nejrůznějších budov, střech, horských drah, 

stadionů a hal  
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3.1 Historie provozu 

Původní výrobní závod vznikl v rámci bývalých Vítkovických železáren, kde byla 

první trubka vyrobena v prosinci 1883 jako trubka na tupo v plynové peci svařená – 

šlo o první trubku vyrobenou v tehdejší Rakousko-Uherské monarchii. Bezešvé trubky 

se vyráběly Erhardtovým způsobem od roku 1896, v roce 1908 byl zahájen provoz Stiefelovy 

tratě za osobní účasti vynálezce tohoto způsobu výroby. V letech 1918 až 1919 byla 

postavena trať Velký Mannesmann s úpravnou a soustružnou závitů na olejářské trubky. 

Do provozu byla tato trať uvedena 4. září 1919. V letech 1926 až 1927 byla postavena 

a uvedena do provozu trať Malý Mannesmann. Válcovací tratě Velký a Malý Mannesmann 

přetrvaly ve výrobě dodnes.  

V letech 1947 – 1971 patřila k závodu i Mannesmannovská trať ve Svinově. 

V roce 1962 bylo také zahájeno nedestruktivní zkoušení trubek. Provoz tažírny za studena 

byl ukončen společně se zastavením tratě Stiefel v roce 1997.  

Od roku 1999 se stala firma samostatnou akciovou společností vyčleněnou z koncernu 

Vítkovic. Jediným akcionářem byla do září 2005 firma ASTONIA, a.s. ze skupiny SHIRAN 

GROUP, současným vlastníkem je firma TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. ze skupiny 

MORAVIA STEEL a.s. 

  

3.2 Historie bezešvých trubek 

Rozvoj parních strojů kladl stále vyšší nároky na trubky. Těmto nárokům trubky 

vyráběné svařováním již nevyhovovaly a bylo nutno hledat nové způsoby výroby. Novou 

technologii vyřešili na svou dobu geniálním způsobem bratři Reinhard (*1856, †1922) a Max 

(*1857, †1915) Mannesmannovi v roce 1887. O účinnosti tohoto řešení svědčí, že i po více 

než 100 letech je tato technologie živá a perspektivní. Vynálezci se původně výrobou trubek 

nezabývali a o tom jak se na toto řešení přišlo, jsou dvě legendy. 

Podle první verze byl princip řešení spojen s reelingem, který byl používán k hlazení 

a rovnání kruhové oceli, určené k výrobě pilníku. Po rovnání i hlazení se objevovaly kusy, 

které měly ve svém jádru trhliny. Totéž se projevovalo při příčném válcování kulatiny 

pro cepy a pístní tyče. Válcování probíhalo na stolici – reelu se třemi válci. Ukázalo se, 

že při náhradě třetího horního válce vodítkem byl získán efekt "rozvolnění", což vedlo 
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k vynálezu kosého děrování. Druhá verze tvrdí, že Reinhard Mannesmann si při jednom 

obědě hrál s kouskem chleba, který válel mezi prsty. Při tomto pohrávání se dostal s chlebem 

proti párátku, které držel v druhé ruce a vznikal dutý předvalek. 

Nejblíže k objektivnímu hodnocení je názor profesora Franze Reuleauxe (přítel rodiny 

a bývalý učitel vynálezců), který vyslovil na přednášce v Berlíně, že vynález je výsledkem 

úporného přemýšlení a nesčetných pokusů při řešení úkolu, jež vynálezcům zadal jejich otec. 

První zkoušky s válcováním trubek byly prováděny v Remsheidu na stolici kde bratři 

vyráběli pilníky. První předvalek se podařilo vyrobit v noci 22.8.1886. První bezešvé trubky 

byly vyráběny kosým válcováním ve třech závodech, v Bousu v Sársku, v Landore v Anglii 

a v Chomutově. Hledaly se dále cesty jak vyrobit trubky s menším průměrem a tloušťkou 

steny. Po řadě pokusů podal v roce 1890 Reinhard Mannesmann patentovou přihlášku 

na "Způsob a zařízení k formování, vyválcování a kalibrování trubek a jiných dutých těles", 

která byla vydána patentem pod číslem 58.762 dne 24.2.1891. V té době prý také vzniklo 

pojmenování nového válcovacího procesu. Profesor Reuleaux tento proces válcování nazval 

poutnická trať podle pochodu procesí k poutnímu místu v Echternachu v Lucembursku, kam 

rodina Mannesmannů jezdila. První trubka takto vyválcována byla 68 x 5 mm, délky 4 m.  

 

3.3 Příprava materiálu „špalkárna“ 

Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat skladování vsázkového materiálu 

ve Válcovně trub a navrhnout jeho efektivnější řešení. Proto je nutné nejprve přiblížit proces 

přípravy materiálu a jeho přepravu a skladování. 

Od začátku provozu válcovacích tratí byl vsázkový materiál pro ně připravován přímo 

ve válcovně sochorů pro Stiefelovu válcovnu a Malý Mannesmann a v ocelárně pro Velký 

Mannesmann.  

Plány v 60. letech na rozšiřování těchto provozů vyústily v rozhodnutí vybudovat 

samostatné středisko pro přípravu materiálu naší rourově mimo stávající provozy a ocelárny 

a sochorové válcovny. V roce 1965 byla uvedena do provozu úpravna vsázkového materiálu – 

tzv. „špalkárna“. Tady probíhá prvotní kontrola jakosti, dělení vsázky přímo na míru podle 

zakázky, značení, evidence apod. Kromě dělení se zde vsázka také povrchově opracovává 
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pro zajištění dokonalé kvality povrchu výsledných trub. Středisko je vybaveno soustruhy, 

pilami, vrtacím zařízením, pálicími stroji a taky lámacím lisem k dělení sochorů. 

Jelikož je špalkárna od rourovny vzdálena cca 2 km, začalo se více uvažovat 

o operativnějším způsobu přepravy vsázkového materiálu. Od počátku používaná vagónová 

doprava byla zdlouhavá a málo operativní.  

V roce 1967 byl tento problém vyřešen zakoupením manipulačních vozidel určených 

pro silniční dopravu. Jedná se o speciální obkročná vozidla typu „CLARK-ROSS“ americké 

výroby zakoupená přes holandské a finské dodavatele.  

Dokonalost a operativnost této přepravy spočívá ve způsobu naložení přepravovaného 

materiálu a v mobilitě vozidel samotných (viz obr. 5 a 6). Jednoduše obkročmo najedou nad 

speciální paletu s materiálem a hydraulickými kleštěmi ji uchopí zespodu za okraje k tomu 

účelu uzpůsobené. Poté opět pomocí hydrauliky řidič paletu nadzvedne do potřebné výšky 

nad zem. Operativnost tohoto druhu přepravy spočívá v tom, že k naložení i vyložení není 

potřeba jeřábu ani jiného manipulačního stroje. Vysoká mobilnost těchto vozidel je dána také 

principem řízení. Řídící jsou všechna čtyři kola. Díky tomuto systému řízení je vozidlo 

schopno bez problému odbočit i do pravoúhlé zatáčky, a to i při výšce 5,5 metru. 

 

 

Obr. 5: Obkročné vozidlo Clark bez nákladu 

[vlastní fotografie] 

 

Obr. 6: Naložené obkročné vozidlo Clark 

[vlastní fotografie]
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Celý systém této dopravy pak umožňuje účelné využití skladových prostor, jelikož 

palety samotné jsou již úložným prostředkem. Není potřeba dalších úložišť či speciálních 

prostředků nebo stojanů na zásoby. Navíc uložení může být variabilní, přizpůsobené aktuální 

potřebě. Výhoda tkví i v tom, že materiál putuje z palet přímo do pecí. S využitím těchto 

výkonných vozidel, tak typických pro ostravský provoz, bylo možné zrušit na nádvoří 

nepřehledné skladování kup materiálu. Odstranila se i potřeba meziskladu a další manipulace. 

Operativně se přiváží materiál do špalkárny a pak ze špalkárny přímo k válcování podle plánu 

tratí. Tím došlo ke snížení požadavků na skladovací prostory, manipulační techniku 

a pracovní síly.  

 

3.4 Stručná charakteristika výrobního procesu 

Samotný výrobní proces je na nepřerušovaném toku materiálu k válcovací peci velmi 

závislý. Nedostatečná plynulost toku vsázkového materiálu způsobuje časové prostoje 

ve výrobě, ale má vliv také na kvalitu výstupního produktu. Při plánování výroby je také 

nutné dopředu naplánovat úpravu a přípravu vsázky. 

Celý proces výroby je znázorněn na obr. 7. Je z něj patrno, jak všechny následující 

procesy výroby trubek a jejich úprava bezprostředně souvisí s plynulostí toku vsázky do pece. 

Pokud nebude vsázka připravena dostatečně včas, naruší se celý cyklus toku materiálu 

a hotového výrobku skrz všechny fáze výroby.  

Časové prodlevy mohou zapříčinit větší zmetkovost, nekvalitu výstupního materiálu, 

deformaci konečného produktu a tím i nárůst finančních ztrát, narušení dobrých vztahů 

s odběrateli, ztrátu následujících zakázek.  

Proto je důležité do plánování celého procesu výroby zahrnout také vnitřní logistiku 

materiálu a jeho lepší a snadnější průchod k místu zpracování.  
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Obr. 7: Schéma výroby trubek [interní materiály firmy] 

 

3.5 Stručná charakteristika logistiky vsázkového materiálu 

Válcovna trub je ostravským hutním provozem vyrábějícím za tepla válcované trubky 

z uhlíkových i legovaných ocelí s roční kapacitou 125 000 tun. 

Válcovací trať Velký Mannesmann vyrábí ocelové bezešvé trubky průměru 133 – 

406 mm. Válcovací trať se skládá z ohřívací pece, děrovacího stroje, poutní stolice, pily 
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za tepla, kalibrovacího stroje a dvou chladníků. Doprava mezi jednotlivými stolicemi se děje 

jak podélně po válečkových drahách, tak příčně pomocí svážných roštů. Ohřev vsázkového 

materiálu na tvářecí teplotu se provádí v karuselové peci, která je vytápěna zemním plynem.  

Spalovací vzduch se předehřívá v kovovém trubkovém rekuperátoru. Spaliny z pece jsou 

odváděny spalinovým kanálem, ve kterém je umístěn rekuperátor pro ohřev spalovacího 

vzduchu, do komína. Ohřátý materiál je postupně tvářen na děrovacím stroji, poutní stolici 

a nakonec je trubka dopravena na řetězové chladníky a ochlazena na teplotu okolí. 

Válcovací trať Malý Mannesmann vyrábí ocelové bezešvé trubky průměru 60 – 

133 mm. Vsázkový materiál je na válcovací teplotu ohříván v karuselové peci. Ohřátý 

materiál je postupně tvářen v děrovacím stroji, dvou poutních stolicích, tunelové žíhací peci 

a kalibrovacím stroji. Následně trubky putují dvěma řetězovými chladníky, kdy se ochladí na 

teplotu okolí a jsou připraveny k rovnání na rovnacím stroji. 
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4 Řešení skladování vsázkového materiálu 

V rámci hledání úspor a zefektivnění výroby byl analyzován i způsob skladování 

vsázkového materiálu a dosavadní úložiště, které se nejeví být jako optimální. 

V následujících kapitolách bude popsán současný stav skladování, proveden rozbor cest 

obkročného vozidla Clark při převážení materiálu, navržen nový způsob uspořádání 

skladových prostor v hale a vypočítána časová úspora nového řešení. 

 

4.1 Analýza současného stavu skladových prostor 

V současné době se vsázkový materiál skladuje nejen v samotné hale, ale také 

ve venkovních prostorách na nádvoří vedle haly. Současný stav ilustruje obr. 8.  

 

 

Obr. 8: Současný stav skladování vsázkového materiálu [vlastní zpracování na základě 

interních materiálů] 
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Pro potřeby zabezpečení plynulé dodávky vsázkového materiálu do výroby 

je nutná operativní zásoba 10 000 tun. V některých případech se požadavek výroby 

zvyšuje až na 17 000 tun. Jelikož v současné době není k dispozici jiný blízký prostor, 

je potřebný materiál skladován na nádvoří. Nevyhovující podmínky současného 

skladování vsázkového materiálu jsou zobrazeny na následujících fotografiích (obr. 9 

a 10). 

Na prvním z nich je vidět celý prostor nádvoří s uskladněnými vsázkovými 

tyčemi o nejmenším průměru. Skladování v několika řadách ztěžuje manipulaci i jejich 

přepravu do prostoru haly. 

 

 

Obr. 9: Současný stav skladování vsázkového materiálu na nádvoří 1 [vlastní fotografie] 

 

Obr. 10 pak ilustruje možnost prostorového uskladnění vsázkového materiálu 

s největším průměrem. Tento druh tyčí lze skladovat venku pouze v omezeném počtu na 

sobě, protože není možné natrvalo na nádvoří umisťovat vysoké vzpěry, proto vyžaduje 

velký prostor. Délka všech skladovaných tyčí dosahuje až téměř 6,5 metru, což je 

minimální potřebná délka prostoru pro uskladnění, ale především pro snadnou 

manipulaci.  
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Obr. 10: Současný stav skladování vsázkového materiálu na nádvoří 2 [vlastní 

fotografie] 

 

Jelikož jde o prostor, kdy je materiál vystaven povětrnostním vlivům a musí být 

také chráněn před krádežemi, je samotné skladování i finančně a organizačně náročné. 

Optimálním řešením situace je umístit všechny operativní zásoby vsázkového materiálu 

do prostoru haly, kde je v současné době místo na uskladnění pouze přibližně dvou 

třetin provozní zásoby vsázkového materiálu. Způsob skladování v hale je prezentován 

na obr. 11-13. Takto je vhodné uskladňovat všechen materiál, proto lze zmíněnými 

obrázky ilustrovat i cílový stav. 

 

 

Obr. 11: Skladování vsázkového materiálu v hale 1 [vlastní fotografie] 
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Obr. 12: Skladování vsázkového materiálu v hale 2 [vlastní fotografie] 

 

 

Obr. 13: Skladování vsázkového materiálu v hale 3 [vlastní fotografie] 

 

Jak je vidět, v hale není potřeba materiál zajišťovat vzpěrami, jako tomu 

je venku. Širší průměry jsou uskladněny na sobě volně, užší pak svázané po několika 

kusech. To umožňuje zmenšit prostor pro uskladnění a zajistit plynulost přepravy 

i při uskladnění většího objemu vsázkového materiálu.  
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4.2 Návrh koncepce nového prostorového uspořádání skladu 

Nové prostorové uspořádání poskytne více místa na uskladnění vsázkového 

materiálu přímo v hale. Tím se docílí snížení nákladů na převoz materiálu, na jeho 

přeskladňování pomocí obkročných vozidel Clark, na ostrahu, a tím také časových 

úspor. Změna v prostorovém uspořádání je založena na odstranění starých nepotřebných 

strojů. 

  

 

Obr. 14: Návrh na odstranění nepoužívaného vybavení haly [vlastní zpracování 

na základě interních materiálů] 

soustruhy 

navrtávací stroj 



38 
 

Odstraněny budou 4 soustruhy SIV a navrtávací stroj. Jejich umístění 

je na obr. 14 znázorněno červeně.  

Obr. 15 a 16 pak poskytují pohled na nepotřebné vybavení v hale a na jeho 

umístění i rozlohu v prostoru. Jejich odstraněním tak vznikne dostatečný prostor 

pro plánovanou změnu. 

 

 

Obr. 15: Nepotřebné soustruhy v hale [vlastní fotografie] 

 

 

Obr. 16: Pohled na umístění nepotřebného zařízení [vlastní fotografie] 

 

Tímto řešením bude získán prostor nejen pro přesun lisu, ohýbačky 

a hydraulických nůžek údržby z jutovny (viz obr. 17), ale také pro uskladnění 

až 2 500 tun vsázkového materiálu.   
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Obr. 17: Umístění ucelené sestavy zařízení pro úpravu materiálu a dodatečné skládky 

materiálu [vlastní zpracování na základě interních materiálů]  

 

Navrhované řešení zajrnuje i místo pro bedny na okuje. Jak je vidět z obr. 17, 

je místo pro skladování vsázkového materiálu navrženo v co nejtěsnější blízkosti jeho 

odběru pro výrobu. Dodatečné nástroje pro úpravu materiálu budou umístěny v zadní 

části haly tak, aby byly rychle a operativně dosažitelné, ale nepřekážely samotné výrobě 

a přepravě materiálu uvnitř haly. I tento detail je z hlediska uvedeného řešení důležitý, 

protože nově umístěné zařízení nesmí překážet ani případným trasám obkročného 

vozidla Clark. Je tady nutné návrh zvažovat i z hlediska dopravy vsázkového materiálu 

na nově vytvořené skladovací prostory a toto místo zpřístupnit vozidlu po celé jeho 

šířce.  
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4.3 Očekávané přínosy z hlediska časových úspor 

Pro výpočet úspor nového řešení uspořádání skladovacích prostor pro vsázkový 

materiál bylo využito následujících předpokladů: Na obr. 18 je znázorněna trasa 

obkročného vozidla Clark při převozu vsázkového materiálu. Čas potřebný k přepravě 

byl změřen na 6 minut. Maximální nosnost obkročného vozidla Clark je 16 tun. 

Obrátkovost operativní zásoby vsázkového materiálu je 12krát za jeden rok. Celkový 

prostor k uskladnění materiálu pojme 2 500 tun.  

 

 

Obr. 18: Nové umístění materiálu a jeho nová trasa přepravy [vlastní zpracování 

na základě interních materiálů] 
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Pro potřeby výpočtu časové úspory se tedy bere v úvahu nosnost vozidla Clark 

16 tun. Po vybudování nových skladovacích prostor je možné doplnit skladové zásoby 

o 2 500 tun, čímž se ušetří 157 až 306 tras vozidel Clark. Výpočet časové úspory 

v závislosti na průměru a váze přepravy uvádí tabulky 2 až 4.  

 

Tyče o průměru 320 mm a délce 6 300 mm váží 3 982 kg. Obkročné vozidlo 

Clark při své nosnosti 16 tun přepraví najednou maximálně 4 kusy.  Čas potřebný 

k naložení, převozu a vyložení je změřen na 6 minuty. Při převozu 2 500 tun materiálu, 

který je podle nového dispozičního řešení skladovacích prostor možné uskladnit přímo 

v hale, je nutné využít obkročné vozidlo Clark 157krát. Snížením počtu cest o 175 jízd 

je pak možné docílit časové úspory 942 minut za měsíc, což je 189 hodin ročně. 

Celkový výpočet pro 320milimetrové tyče vsázkového materiálu uvádí tab. 2.  

 

Tab. 2: Časová úspora pro vsázkový materiál o průměru 320 mm a délce 6300 mm 

Váha  

(1 ks) 

Váha 

celkem 

Počet 

převozů 

Čas 

přepravy 

Čas celkem 

(za měsíc) 

Čas celkem 

(za rok) 

Přepočteno  

(v hod.) 

3 982 kg 15 928 kg 157 x 6 min. 942 min. 11 304 min. 189 hod. 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Obdobný výpočet platí i pro průměr vsázkové tyče 410 mm a délce 6 400 mm. 

Zde je váha jednoho kusu 6 630 kg, což představuje možnou přepravu obkročným 

vozidlem Clark pouze dvou kusů najednou. Takto lze přepravit uvažovaných 2 500 tun 

v rámci celkem 188 cest. Tato úspora pak z časového hlediska přečdstavuje 1 128 minut 

za měsíc, což je více než 226 hodin ročně. Uvažovaný výpočet ilustruje tab. 3. 

 

Tab. 3: Časová úspora pro vsázkový materiál o průměru 410 mm a délce 6 400 mm 

Váha  

(1 ks) 

Váha 

celkem 

Počet 

převozů 

Čas 

přepravy 

Čas celkem 

(za měsíc) 

Čas celkem 

(za rok) 

Přepočteno  

(v hod.) 

6 630 kg 13 260 kg 188 x 6 min.  1 128 min. 13 536 min. 226 hod. 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Při průměru 470 mm a délce 6 000 mm je pak možnost přepravy pouze jednoho 

kusu vsázkové tyče. Počet převozů pak stoupne na 306 cest, což v přepočtu vyjde 

na 1 836 minut v měsíci, tedy 367 hodin ročně. Vyjádřená časová úspora tak dosáhne 

více než 15 dnů při třísměnném provozu za rok (viz tab. 4). 

 

Tab. 4: Časová úspora pro vsázkový materiál o průměru 470 mm a délce 6 000 mm 

Váha  

(1 ks) 

Váha 

celkem 

Počet 

převozů 

Čas 

přepravy 

Čas celkem 

(za měsíc) 

Čas celkem 

(za rok) 

Přepočteno  

(v hod.) 

8172 kg 8172 kg 306 x 6 min. 1836 min. 22032 min. 367 hod. 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Pro ilustraci časové úspory vzhledem k běžnému měsíci je v grafu na obr. 19  

znázorněna   úspora času pro jednotlivé průměry vsázkového materiálu v minutách. 

Z něj plyne, že u nejtěžšího materiálu o průměru 470 mm může jít o ušetření až téměř 

deseti dvacetičtyřhodinových dnů. 

 

 

Obr. 19: Časová úspora v minutách za měsíc dle průměru vsázkového materiálu [vlastní 

výpočet] 
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4.4 Shrnutí 

 

Z uvedených výpočtů vyplývá, že i odstranění nepotřebného zařízení a jeho 

nahrazení místem pro skladování může být vhodným řešením logistického problému se 

zaměřením zejména na úsporou času. Řešení, které zde bylo prezentováno, není 

jediným možným, ale jeví se jako nejoptimálnější. Tato varianta přináší úsporu v řádech 

přibližně jednoho dne měsíčně provozu obkročného vozidla Clark, při úvaze o časově 

nejnáročnější variantě jde o úsporu až 15 dnů v roce.  

Navrhované řešení bude realizováno v průběhu druhého čtvrtletí 2014. Odsun 

nepotřebného vybavení již započal. Již v průběhu samotného stěhování strojů 

se ukazuje, že navrhované řešení bude mít příznivý finanční dopad. Část tohoto zařízení 

byla odprodána, čímž se úspora časová posílila ještě o neplánovaný přídaný 

ekonomický efekt. Výnos z odprodeje strojního zařízení společně z finanční částkou 

získanou prodejem ocelového odpadu již v okamžiku přípravy nového místa 

pro skladování vsázkového materiálu pokryl zcela náklady na úpravu nových prostor.  

Náklady na úpravu jsou zejména v oblasti mzdových nákladů pro dělníky 

při úklidu prostor, náklady na provoz jeřábů při přesunu nepotřebného zařízení a nákup 

a instalace stojanů pro skladování vsázkovéhomateriálu. 

O úsporách lze mluvit jak v případě ušetřeného času, tak nákladů na provoz 

obkročného vozidla Clark, protože jedna motohodina provozu vozidla Clark 

je vyčíslena na 1350,- Kč. Maximální úspora se tak může pohybovat až okolo 

půl miliónu korun. Sníží se také náklady na zvýšenou ostrahu nádvoří s uloženým 

materiálem, apod.  

Úplné vyhodnocení popisovaného řešení bude možné až po roce provozu 

v reálných podmínkách.  Skutečná úspora bude záviset na kombinaci potřeby 

vsázkového materiálu, který bude použit k výrobě během celého výrobního roku, 

z hlediska jeho průměru a množství ke splnění plánovaných kritérií dodávek.  

Již v průběhu realizace prvotních úprav byly zjištěny původně neplánované 

finanční zisky z prodeje strojů i ocelového odpadu, které samotný projekt přestavby 

prostor ke skladování pokryly. 
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Proto již ve fázi samotné přípravy prostoru, ještě před samotnou realizací 

přestěhování skadovaného materiálu přímo pod střechu výrobní haly, lze konstatovat, 

že zjištěné úspory budou významné a v řádu několika let pomohou výrazně ovlivnit 

konkurenceschopnost vyráběných trubek po celém evropském trhu.  

Přínos navrhovaného řešení ukazuje, že jen změnou pohledu na „zajeté” principy 

a jejich přeskupení lze dosáhnout velmi výrazných změn ve firemní strategii směrem 

k budoucnosti.  
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Závěr 

V současné době, kdy tlak na výkonnost firem v globálním konkurenčním 

prostředí neustále roste, je každá sebemenší úspora znakem rozvoje firmy. Důrazný 

požadavek zákazníků na snížení ceny, hrozba převzetí zakázek konkurencí, měnové 

výkyvy, ceny strategických surovin na světových trzích – to vše je důvodem 

pro obezřetnou cenovou politiku. S tím úzce souvisí i strategie snižování nákladů 

ve všech oblastech, kde je to jen možné bez toho, aby utrpěla kvalita výroby nebo 

služeb. Takovou cestou je i úprava logistických procesů. 

Je zřejmé, že úspor není možné neustále dosahovat jen tlakem na dodavatele 

materiálu nebo propouštěním zaměstnanců a kumulováním jejich funkcí. Je důležité 

také rozhlédnout se po vlastním provozu a nacházet úzká místa výroby, nevyužité 

kapacity, zajistit plynulost dodávek materiálu, omezit skladovací prostory zajištěním 

dodávek operativní zásoby just in time apod.  

K docílení takovýchto úspor je nutné umět dívat se na zavedený systém z jiného 

úhlu pohledu. Cílem této diplomové práce bylo navržení koncepce nového prostorového 

uspořádání skladových prostor pro vsázkový materiál a vyhodnocení očekávaných 

přínosů z hlediska časových úspor.  

V teoretické části práce je uveden vhled do historického vývoje logistiky jako 

původně vojenské disciplíny. Je zde charakterizována vnitropodniková logistika 

a přiblížena úloha skladového hospodářství podniku. V podkapitole zásoby jsou 

uvedeny jejich druhy, strategie jejich řízení a náklady na jejich udržení. 

V praktické části je pro snadnější vhled do problematiky nejprve uvedena 

charakteristika provozu Válcoven trub s krátkým přehledem historického vzniku výroby 

trubek, na který pak navazuje současná výrobní strategie.  

Ve třetí kapitole věnované problému skladování vsázkového materiálu pro pálicí 

zařízení. Nejprve je analyzován současný nevyhovující stav skladování na nádvoří 

výrobní haly. Na základě rozboru stávajícího situačního řešení je navrženo nové 

uspořádání haly včetně odstranění nepotřebného zařízení.  
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V poslední části diplomové práce je přepočtena časová úspora na provoz 

obkročného vozidla Clark v závislosti na průměru a délce přepravovaného materiálu. 

V nejmarkantnějším případě může úspora činit až 15 dnů.  

Všechny údaje uváděné v praktické části jsou pro názornost doplněny 

podrobným fotografickým materiálem a plánky. 

Na závěr je nutné konstatovat, že uváděné výhody navrhovaného řešení ukáže 

teprve praktický provoz. Je však opodstatněné se domnívat, že časové úspory 

se příznivě projeví i v ekonomických výsledcích provozu. 
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