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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je analýza logistického toku polotovarů v hutním podniku 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. V teoretické části je dán zřetel na logistiku se zaměřením na 

zásoby, sklady a dopravu. V praktické části je provedená analýza současného toku polotovarů 

mezi jednotlivými provozy a navržené zlepšení uskladnění polotovarů. 

 

Klíčová slova: analýza, doprava, logistika, sklad, zásoba 

 

Abstract 

The subjekt of this bachelor work is an analysis of semi-finished products logistics flow in   

the metallurgical company TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,  a.s. This work gives a regard to 

logistics with a direction to stores, stocks and transport in the theoretical part. There is an 

analysis of current semi-finished products flow between particular operations and a proposed 

improvement of semi-finished products storage in the application part.  

 

Keywords: analysis, transport, logistics, stock, store 
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ÚVOD 

Každý podnik, ať už výrobní nebo nevýrobní, se musí nějakým způsobem potýkat se 

zásobami a jejím řízením. Protože každá zásoba váže náklady, je tedy velmi důležité umět se 

zásobami hospodařit. Obzvlášť v současné době, kdy se každý podnik snaží o co největší 

minimalizaci nákladů. 

Z tohoto pohledu představuje řízení zásob efektivní zacházení a hospodaření se zásobami, 

využívání všech rezerv, které v této oblasti existují, a respektování všech činitelů, které mají 

vliv na účinnost řízení zásob. 

Bakalářská práce bude řešit téma toku polotovarů mezi jednotlivými provozy podniku. Práce 

bude rozdělena na dvě části a to část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části bude všeobecně popsána logistika, její účel a vazby na současné 

podnikatelské záměry.  

V praktické části bude provedena analýza výroby ocelárny a požadavku válcoven 

v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. Z uvedené analýzy bude posouzen plynulý tok mezi 

provozy a využití skladových zásob pro Válcovnu předvalků a hrubých profilů. Z dané studie 

zpracuji alternativní možnosti jiných v současné době nevyužitých možností, které mohou 

podniku přinést navýšení přidané hodnoty výrobku. 

Cílem práce bude nalézt efektivní a ekonomické řešení tohoto toku polotovarů. Předpokladem 

těchto úspor by mělo být nalezení volných skladovacích ploch, které zrychlí obslužnost mezi 

provozy a přinese snížení nákladů na přepravu. 
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1. Logistika 

1.1 Definice logistiky 

„Systém tvorby, řízení, regulace a vlastního průběhu materiálového toku, energií, informací a 

přemísťování osob“ [7]. 

Americká organizace The Coucil of Logistics Managment definuje pojem logistické řízení 

následovně: „ Proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování 

zboží, služeb a souvisejících informací z místa do místa vzniku spotřeby, jehož cílem je 

uspokojit požadavky zákazníků“ [3]. 

Logistika je velmi široký obor, který ve velké míře ovlivňuje životní úroveň této planety. 

V současné době jsme zvyklí, že veškeré služby fungují bezvadně, a nepřipouštíme si její 

kolaps. Logistiky si začínáme všímat až v okamžiku, kdy nastává určitý problém. Jako řadoví 

spotřebitelé vnímáme tyto problémy v situaci, kdy logistický systém není schopen zajistit:  

 Kumulaci nakupování potravin, oblečení a jiného zboží, které nejsou soustředěny do 

jednoho místa. 

 Nalezení vhodné velikosti nebo druhu zboží, v případě nedostatečného zásobování 

odbytiště. 

 Nedostupnosti zvýhodněného výrobku z letákových akcí. 

Logistika ovšem nesleduje pouze běžné spotřebitele (občany), ale v mnohem větší míře 

sleduje cestu produktů od vzniku myšlenky až ke koncovému spotřebiteli. 

1.2 Vývojové trendy logistiky 

Logistika jako obor činnosti je stará tisícovky let. S logistikou se lze setkat již v raných 

dobách obchodování, ale největší efektivnosti bylo doceněno po druhé světové válce. V dané 

době přispěla největším podílem k vítězství spojeneckých vojsk. Na konci 20. století byla 

opěrným pilířem vítězství v Perském zálivu. 

Mezi výrazné faktory patří deregulace dopravy. Tento trend přinesl na přelomu 70. a 80. let 

více možností v konkurenceschopnosti jednotlivých odvětví dopravy. Z těchto důvodů se 

jednotlivá odvětví stala kreativními ve způsobu a různých variantách dopravy. 

Konkurenční tlak pobízí k nárůstu úrokových měr a zvyšování nákladů a energii. Tento trend 

je spojen s globalizací průmyslu. „Globalizace ovlivnila logistiku ve dvou zásadních 
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směrech“[3]. Za prvé – konkurence nutí domácí podniky hledat nové možnosti. Za druhé – 

konkurence nutí nakupování v zahraničí a prodávat do zahraničí. 

Informační technologie daly podnikům nástroj, který dokáže monitorovat a analyzovat počty 

objednávek, pohyb materiálu, skladování zboží a další možnosti. „Systémy plánování 

materiálových požadavků umožňují propojení řady činností s materiálními toky, a to od 

procesu objednávání od dodavatelů, přes řízení zásob, prognózování až po výrobní 

plánování“[3]. 

Jedním z nejdůležitějších vývojových trendů logistiky je Pozitivní vliv na zisk. V praxi to 

znamená, že jedna koruna (dolar, rubl, euro atd.) ušetřená v nákladech má větší efekt než 

zvýšení ceny o výše zmíněnou hodnotu. Tato dobře zvládnutá strategie umožňuje dodavateli 

ovládnout trh a vybudovat si zázemí širokého rozsahu. Toto snížení výše zmíněných nákladů 

pozitivně ovlivní odváděnou daň, a přináší dodavateli další zisk. 

1.3 Cíle logistiky a logistické náklady 

Základním cílem je optimální uspokojení zákazníka. Dodávky a služby musí být 

uskutečňovány na požadované úrovni s minimálními náklady. Tyto cíle lze sledovat ze dvou 

pohledů: 

 „Výkonový – požadované množství materiálu a zboží musí být ve správném množství, 

druhu a kvalitě na správném místě a ve správný čas“[14]. 

 „Ekonomický – zabezpečení těchto služeb je přiměřené nákladům, které jsou 

vzhledem k úrovni služeb minimální“[14]. 

Mezi vnější logistické cíle lze zahrnou krátké dodací lhůty, spolehlivost a úplnost dodávek a 

dostatečnou pružnost dodávek. 

Mezi logistické náklady řadíme náklady spojené s realizací logistických činností [14]: 

 Skladovací náklady 

 Náklady na dopravu 

 Náklady na provoz informačního systému 

 Náklady na činnost odborných útvarů 

 Náklady na odborná školení 

 Náklady administrační povahy 
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Mezi další logistické náklady se řadí vázání kapitálových prostředků v zásobách, pojištění, 

úroky z úvěrů a ztráty související s realizací logistických činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Zásoby 

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

cash-flow i návratnosti investic. 

2.1 Teorie zásob 

Řízení zásob je v současné době ve středu pozornosti, management firem se stále více 

přesvědčuje, že dobré řízení zásob může přispět podstatnou měrou ke zlepšení hospodářského 

výsledku podniku. [5] 

Zásoby skrývají vždy potencionální problémy. Problémy souvisejí s uskladněním, 

udržováním kvality a vázáním finančních prostředků. V současné době se využívá dvou 

základních přístupů v řízení zásob.  Jedná se o japonský nebo západní přístup. Rozdíl lze 

spatřovat v tom, že japonský uvažuje s malým množstvím zásob, kdežto západní umožnuje 

plynulou výrobu za cenu vyšších nákladů na zásoby. 

2.2 Pět důvodů pro udržování zásob 

Při tvorbě strategie řízení zásob je nutné správně volit úlohu zásob ve výrobě a marketingu. 

Zásoby slouží v rámci podniku pěti účelům: 

 Umožňují podniku dosáhnout efektu – úspor založených na rozsahu výroby. 

 Vyrovnávají poptávku a nabídku. 

 Umožňují specializaci výroby. 

 Poskytují ochranu před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce a v době cyklu 

objednávky. 

 Poskytují jakýsi tlumič, nárazník mezi kritickými spoji v rámci distribuční sítě. 

2.3 Funkce zásob 

Zásoby mají v logistickém řetězci následující funkce: 

 Geografickou – vytvoření podmínek pro územní specifikaci 

 Vyrovnávací – zajištění plynulosti výrobních procesu a eliminace poruch v zásobování 

a přepravě 

 Technologickou – udržování zásob jako nezbytná součást výrobního procesu 
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 Spekulativní – udržování zásob z důvodu získání finančního prospěchu nebo vyvinutí 

tlaku na konkurenci 

Složky zásob se dělí na běžné a pojistné. Běžná složka zásob má za úkol vyrovnávat nesoulad 

dodávek a spotřeby v daném čase. Pojistná složka pokrývá výkyvy v poptávce zákazníků, v 

případě výpadku dodávek překlenuje toto období. 

2.4 Řízení zásob 

Zásoby jsou hlavním „konzumentem“ provozního kapitálu podniku [3]. Cílem řízení zásob je 

zvýšení rentability podniku – předvídání dopadu strategie na stav zásob s minimalizováním 

celkových nákladů. 

Metody snižování nákladů spojených se zásobami mají v konečném důsledku snížit počty 

nevyřízených objednávek nebo urychlení dodávek, zbavení se zastaralých položek a mrtvých 

zásob nebo zlepšení přesnosti prognóz poptávek. Kvalitním plánováním zásob lze omezit 

nebo zcela vyloučit přesuny zboží mezi jednotlivými sklady a snížit transporty malých 

objemů zboží. 

Dalším měřítkem v oblasti řízení zásob je obrátka zásob. Obrátka zásob je poměr ročního 

objemu prodeje vůči průměrné hodnotě zásob. Tento poměr nám určuje, kolikrát se ročně 

vymění zásoby. Jako příklad lze uvést roční prodej v hodnotě 2 500 000 Kč a průměrná 

hodnota skladu ve výši 500 000 Kč. Obrátka zásob má hodnotu 5, což znamená, že zásoby se 

ročně vymění pětkrát. 

Mírou plnění dodávek je obecným ukazatelem zákaznického servisu v oblasti zásob. 

Vyjadřuje se jako procento jednotek, které jsou okamžitě zákazníkovi dostupné, když je 

požaduje. Čím vyšší procento – tím větší okamžitá dostupnost zboží. 

2.5 Typy zásob 

Zásoby se člení podle účelů, ke kterému jsou udržovány. Zásoby lze dělit na běžné, na trase, 

pojistné či nárazníkové. 

Běžné zásoby nebo také cyklické vznikají na základě doplňování prodaných nebo ve výrobě 

využitých zásob. Množství těchto zásob je vytvořeno dle potřeb pokrývání poptávky 

v podmínkách jistoty. 



7 
 

Zásoby na cestě jsou položky, které se nacházejí na cestě z jedné lokality do druhé. Lze je 

považovat za součást běžných zásob. 

Pojistné či vyrovnávací zásoby se udržují nad rámec běžných zásob z důvodu nejistoty 

v poptávce nebo v celkové době doplňování zásob. 

2.6 Metoda ABC 

ABC analýza je založená na principu, že jen několik faktorů podstatně ovlivňuje celkový 

problém. Základním principem ABC analýzy je skutečnost, která vyplývá z tzv. Paretového 

pravidla. Toto pravidlo říká, že „80% všech důsledků způsobuje jen asi 20% 

příčin".Samostatným problémem rozboru výrobního programu je definování reprezentantů 

výrobkových skupin. Reprezentanti se využívají ve více dalších fázích projektu (např. hrubé 

kapacitní přepočty pro reprezentanty, rozbor materiálových toků, simulací výroby pro 

reprezentanty) [13]. 

Mimo tvarové podobnosti by měl reprezentant splňovat i následující kritéria: 

 Typický sled operací (výrobní postup) obsahující všechny důležité výrobní prostředky.  

 Vysoký podíl na objemu výroby (část A v ABC analýze).  

 Vysoký časový podíl na výrobě (normohodiny).  

 Charakteristická výrobní dávka a opakovatelnost výroby.  

V souboru nemají jednotlivé položky stejný vliv na sledovaný jev. V takovém případě je 

účelné seřadit položky podle jejich vlivu na sledovaný jev a rozdělit je do určitých kategorií. 

Právě v této oblasti se používá ABC analýza, která spočívá v rozdělení položek do třech 

kategorií, podle jejich procentuálního podílu na celkové hodnotě zvoleného parametru. Když 

podrobíme výrobní program podniku takové analýze, je možné obvykle rozdělit výrobky do 

třech základních skupin: 

 A - významné výrobky s ohledem na obrat podniku (10 % výrobků, 75 % obratu). Patří 

sem položky s největším podílem na obratu. Jim je věnovaná největší pozornost. Pro 

jejich nákup je potřebný detailní průzkum dodacích podmínek (kvalita, cena, dodací 

lhůta) pro každou položku zvlášť.  

 B – méně "významné" výrobky (20 % výrobků, 15 % obratu). Patří sem položky se 

střední výškou obratu. Pozornost věnovaná těmto materiálům je obvykle orientovaná 

na jednotlivé materiálové skupiny (ne na jednotlivé druhy materiálů).  
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 C - "nevýznamné" výrobky (70% výrobků, 10 % obratu). Do této skupiny patří 

nízkoobrátkové položky. Tyto jsou obstarávány vždy až na základě přímých 

požadavků. 

ABC analýza se využívá i při rozboru výrobních zásob, kde sledovaným parametrem není 

obrat, ale průměrná výše zásob jednotlivých položek v hodnotovém vyjádření. Z hlediska 

takové ABC klasifikace získáváme následující tři skupiny položek: 

 A - Položky s největším podílem na celkové zásobě. Z hlediska redukce zásob 

představují největší potenciál možného snižování úrovně zásob.  

 B - U těchto komponentů je možno vytvářet určité zásoby v návaznosti na výrobní 

plán. Položky s průměrnou výškou zásob a průměrným potenciálem redukce.  

 C - Do této skupiny patří položky s nízkou zásobou ve skladu. U těchto položek je 

obvykle potenciál jejich možné redukce buď nulový, nebo zanedbatelně malý, proto z 

hlediska redukce zásob jsou prakticky bezvýznamné.  

 

Přínosem ABC analýzy je přehled o tom, které položky nejvíce přispívají k hospodářskému 

výsledku firmy, a jsou tedy pro nás nejdůležitější, musí jim být věnována největší pozornost a 

pro jejich řízení musí být použity nejpreciznější systémy, respektive přehled o podílu 

jednotlivých položek na celkové zásobě. 
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3. Skladování 

Skladování je nedílnou součástí logistického systému. Odhadem je v současné době na světě 

okolo 750 tisíc skladovacích zařízení. Skladování tvoří významný spojovací článek mezi 

výrobcem a zákazníkem, ale je důležitý i pro samostatného výrobce k zabezpečení plynulosti 

výroby. 

3.1 Definice skladování 

Skladování můžeme definovat jako tu část podnikového logistického systému, který 

zabezpečuje uskladnění produktů (surovin, dílu, zboží ve výrobě, hotových výrobků) 

v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem jejích spotřeby, a poskytuje 

managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladových produktů. Někdy se 

místo termínu „sklad“ používá termín „distribuční centrum“, ale tyto dva pojmy jsou zcela 

totožné. Sklad je obecnější pojem [3].  

Obr. 1 Dispozice skladu 
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3.2 Charakter a význam  

Sklady lze dle výrobního podniku definovat na sklady, kde je nutno uskladnit suroviny, 

součástky a polotovary pro další zpracování, a na sklady hotových výrobků určených 

k expedici k zákazníkům. 

Podnik udržuje sklady z následujících důvodů: 

 Úspora nákladu na přepravu. 

 Úspora ve výrobě. 

 Využití množstevních slev. 

 Udržení dodavatelských zdrojů. 

 Strategie podniku v oblasti zákaznického servisu. 

 Měnící se podmínky na trhu. 

 Překlenutí časových a prostorových rozdílů, které jsou mezi výrobcem a 

spotřebitelem. 

 Dosažení nejmenších celkových nákladů. 

 Podpory programu just-in-time u dodavatelů nebo zákazníku. 

 Poskytnutí komplexního sortimentů produktů. 

 Dočasného uskladnění materiálu, který je určen k likvidaci nebo recyklaci. 

Sklady se dnes ve větší míře využívají jako průtokové body a v případě ideální informační 

logistiky se obcházejí a nákupy surovin a export hotových výrobků se řeší mimo sklady. 

Současnou tradiční metodou je systém tlaku. Výrobní plány jsou koncipovány na kapacitu 

výrobních závodů a produkce výrobků směřuje k jejich okamžitému odběru.  V případě vyšší 

produkce výrobků oproti expedici se uplatní v podniku zpomalení výrobního tempa. Toto 

tempo musí dosáhnout rovnováhy mezi výrobou a poptávkou. Skladování u metody systému 

tlaku slouží pouze k uskladnění nadměrné výroby. Celý systém je závislý na informačním 

toku mezi dodavatelem, výrobcem a potencionálním odběratelem. Skladování slouží ke 

zvýšení úrovně servisu – zásoby jsou skladovány blíže zákazníkovi. 

3.3 Funkce skladování 

Přesun produktů, uskladnění produktů a přenos informací o skladových produktech patří 

k třem základním funkcím skladu.  
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Na přesun produktů se v poslední době klade zvýšený důraz. Jeho funkci můžeme dále 

rozčlenit na následující činnosti: 

 Příjem zboží – fyzické vybalení a vyložení zboží z přepravních prostředků. 

 Přejímka zboží – aktualizace skladových záznamů. 

 Transfer a ukládání zboží – fyzický přesun zboží do skladu a jeho uložení. 

 Předávka zboží (cross-docking) – zboží obchází sklad a je přímo expedováno. 

 Expedice zboží – odeslání zboží ze skladu. 

Mezi další sledované funkce skladování patří uskladnění produktů. Rozlišujeme uskladnění 

přechodné nebo časově omezené.  

Přechodné uskladnění – uskladnění na nezbytnou k doplňování základních zásob.  Rozsah 

tohoto uskladnění je závislý na modelu logistického systému a na dodacích dobách 

dodavatelů a na poptávce. 

Časově omezené uskladnění – skladování nad potřeby běžného doplňování zásob. Mezi toto 

uskladnění patří nárazníkové nebo pojistné zásoby. Nejběžnější důvody takového skladování 

jsou sezonní poptávky, kolísání poptávky, úprava výrobků, spekulativní nákupy, nákupy do 

zásoby nebo zvláštní podmínky obchodu (např. množstevní slevy). 

K přesunu informací dochází současně s přenosem a uskladněním produktů. K řízení 

výrobního toku a expedici jak interní tak ke koncovému zákazníku je nutno znát okamžité 

skladové zásoby, jejich pohyb, místo uložení atd. Informace o přesunu snižují náklady na 

výrobu a expedici. 
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4. Přeprava 

Doprava zajišťuje fyzické přemístění výrobku z místa dodavatele do místa určeného 

zákazníkem. Tyto přesuny zvyšují ceny výrobků. Takovéto přidané hodnotě se říká přínos 

místa. Pokud výrobky přicházejí na trh včas, nepoškozené a v požadovaném množství, 

poskytuje doprava zákazníkům přidanou hodnotu. Tímto způsobem doprava přispívá 

zákaznickému servisu. 

Přeprava představuje jedny z největších logistických nákladů na výrobek a u některých 

výrobků představují významný podíl na prodejní ceně. 

Přeprava výrobků k zákazníkovi může být realizována kterýmkoliv typem přepravy nebo 

kombinací z pěti základních druhů. Mezi základní druhy dopravy se řadí silniční, kolejová, 

letecká, lodní a potrubní. 

4.1 Silniční doprava 

Autodopravci poskytují rychle a spolehlivé služby s malou pravděpodobnosti poškození nebo 

ztráty během přepravy. Přepravují více než 75% tonáže zemědělských produktů, ale i mnoho 

průmyslových výrobků. Autodopravci konkurují v oblasti malých zásilek s leteckou dopravou 

a v oblasti velkých zásilek s železniční. Správnou logistikou autodopravce může konkurovat 

letecké dopravě efektivnějším výkonem při realizaci termínových, přejímacích a 

dodávkových operací. V případě přepravy velkých zásilek, je postup obdobný až do váhy 

zásilky 45 000 kg. Zásilky těžší již přepravuje železnice.  

Autodopravci jsou velmi pružní a univerzální. Pružnost je dána hustou silniční sítí, které 

umožňuje nabízet přepravu „z místa na místo“. Silniční doprava poskytuje nejširší pokrytí 

trhu, je velmi univerzální (přeprava výrobků nejrůznější velikosti, hmotnosti a na jakoukoli 

vzdálenost). 

Objem zboží přepravovaného autodopravci se během doby stále zvyšuje. Tento trend 

způsobuje lepší slučitelnost nákladní dopravy s požadavky zákazníků. Tato přeprava 

představuje u většiny podniků jedinou cestu k zákazníkovi. 

Výhody autodopravy jsou: 

 Rychlost 

 Pružnost 



13 
 

 Hustá silniční síť 

 Různorodý vozový park 

Nevýhody: 

 Vysoký růst nákladů s přepravní vzdáleností 

 Negativní dopady na životní úroveň 

 Velká závislost na počasí a dopravní průchodnosti 

 Omezení při přepravě velkého objemu zboží 

4.2 Kolejová -  železniční doprava  

Železnice má největší podíl na meziměstském dopravním výkonu měřeném v kilotunách. 

Kolejová doprava postrádá ovšem pružnost a univerzálnost oproti silniční dopravě. Síť 

železnic má pevně danou trať. Z těchto důvodů železnice nezabezpečuje přepravu z místa na 

místo. Výjimkou jsou případy, kdy některé podniky disponují přípojkou z železniční sítě. 

V dalších případech je nutno využívat terminálu. V těchto případech mluvíme o přepravě 

terminál – terminál. 

Výhodou kolejové přepravy je její cena. Nepříznivě na tuto dopravu působí větší nebezpečí 

poškození zboží, případně ztráty. Ve srovnání se silniční ztrácí zákazníky díky delší přepravní 

době a frekvenci této služby. 

4.3 Letecká doprava 

Dopravní výkon letecké přepravy představuje pouze 1% nákladní dopravy. Letecká přeprava 

je z důvodu vysokých nákladů považována za nadstandardní, mimořádný způsob dopravy. Pro 

většinu komerčních leteckých společností, představuje přeprava zboží pouze vedlejší činnost 

k přepravě osob a provádí se podle možnosti nákladního prostoru, který je právě k dispozici 

[3]. 

Letečtí dopravci se většinou zabývají přepravou produktů vysoké hodnoty [3]. U ostatních 

produktů by tato přeprava neúměrně navyšovala koncovou cenu. 

4.4 Lodní doprava 

Lodní dopravu rozdělujeme na několik kategorií: 

 Doprava po vnitrozemských vodních cestách – řeky, kanály 
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 Lodní doprava po jezerech 

 Přípobřežní námořní doprava 

 Mezinárodní námořní doprava 

Konkurenci lodní dopravy, kromě mezinárodní námořní dopravy, je převážně kolejová a 

potrubní doprava. Většina přepravovaného zboží je tvořena polo zpracovanými materiály a 

surovinami. Doprava se soustřeďuje na produkty s relativně nízkou hodnotou jako je železná 

ruda, ropa, uhlí, obilí atd. 

Lodní doprava neumožňuje přepravu z místa na místo, a je nutno ji ve většině případů 

kombinovat s kolejovou, případně silniční přepravou. 

4.5 Potrubní doprava 

Potrubní dopravou lze přepravovat pouze omezený počet produktů – zemní plyn, ropu, ropné 

produkty, vodu, chemikálie nebo zkapalněné produkty. Převážná část potrubní dopravy se 

týká zemního plynu a ropy [3]. 

Potrubní přeprava je vysoce spolehlivá a nepředstavuje vysokou finanční náročnost. Potrubní 

doprava je schopná dodat produkty včas díky: 

 Monitorování a řízení plynulosti toku produktů. 

 Kvalitnímu zabezpečení ztrát a poškození z důvodů trhlin nebo prasklin potrubí. 

 Klimatické podmínky neovlivňují tok produktů. 

 Potrubní doprava není náročná na pracovní síly. 

Výhoda spolehlivosti a příznivých nákladů, kterou má potrubní doprava ve srovnání s jinými 

druhy dopravy, podporuje zájem o tento způsob přepravy i u dalších produktů. Pokud je určitý 

produkt povahy kapalné, plynné, případně jej lze zkapalnit, pak jej lze transportovat potrubní 

dopravou [3]. 
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5. Charakteristika firmy 

5.1 Představení firmy 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (dále jen TŽ) patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí 

hutní výroby v České republice. Byly založeny v roce 1839 Těšínskou komorou. V průběhu 

175 let změnily několikrát majitele. Po Těšínské komoře se vlastníky stala Obchodní báňská a 

hutní společnost. V roce 1946 byly znárodněny a po roce 1989 postupně privatizovány. Od 

roku 1996 je jejich majoritním vlastníkem MORAVIA STEEL, a.s. [16]. 

TŽ v uzavřeném hutním cyklu vyrábějí zhruba 2,5 milionů tun oceli ročně [16]. Firma 

vyrobila nejvíce oceli z podniků v České republice. V současné době zaměstnává téměř šest 

tisíc lidí. 

5.2 Produkty 

Společnost vyrábí a dodává svým zákazníkům široké spektrum polotovarů a hotových 

výrobků. Hlavní výrobní portfolio tvoří především ocelové dlouhé válcované tyče, dráty a 

kolejnice. Tyto výrobky a polotovary jsou nejčastěji dodávány firmám zaměřujícím se na 

automobilový průmysl, železniční dopravu a stavebnictví, a to jak v České republice, tak i 

v jiných zemích světa. 

Mezi hotové výrobky patří: 

Tyčová ocel 

 Válcované tyče kruhové, čtvercové a šestihranné 

 Plochá a široká ocel 

 Profilová ocel 

 Betonářská ocel 

Válcovaný drát 

Kolejnice 

 Širokopatní kolejnice 

 Výhybkové kolejnice 

 Tramvajové kolejnice 

 Kolejnice pro důlní a polní dráhy 
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Polotovary lze rozdělit: 

Lité polotovary 

 Kontislitky kruhové 

 Kontislitky čtvercové 

 Kontislitky obdélníkové 

 

Válcované polotovary 

 Bramy 

 Bloky  

 Sochory 

 

 

Obr. 2 Materiálové toky a technologie [16] 
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6. Výroba a řízení 

V bakalářské práci se zaměřuji na analýzu toku polotovaru z ocelárny na válcovnu. Tento tok 

je řízen informačním systémem APS. Krátce se zmíním o těchto dvou provozech a o použití 

tohoto informačního systému v TŽ. 

6.1 Kyslíková konvertorová ocelárna 

Ocel se vyrábí v TŽ od roku 1877. Do této doby se v huti vyrábělo pouze surové železo pro 

slévárenské účely. Od roku 1877 se vystřídaly prakticky všechny technologie výroby oceli 

počínaje Bessemerovým a Thomasovým procesem, jejich kombinací, duplexním pochodem 

Bessemer - Martin, výrobou v Siemens-Martinských pecích až k dnešní výrobě v kyslíkových 

konvertorech. 

V TŽ byl vždy kladen důraz na zavádění moderních hutních technologií. Dokladem toho je i 

kyslíková konvertorová ocelárna, uvedená do provozu v roce 1983. Je vybavena dvěma 

180tunovými konvertory, v nichž se z tekutého surového železa a šrotu ročně vyrobí až 2,4 

mil. tun oceli. Ocelárna je vybavena pánvovou metalurgií, umožňující např. dolegování či 

vakuování oceli.  

Obr. 3 Kyslíková konvertorová ocelárna 

Na konvertorovou ocelárnu navazují dvě zařízení pro plynulé odlévání oceli. Prvním je 

pětiproudé blokové kontilití, určené k výrobě pravoúhlých kontislitků o rozměrech 250 x 320 

a 300 x 350 mm a kruhových kontislitků o průměrech 320, 410 a 525 mm. V případě průměru 

525 mm se jedná o druhý největší rozměr kontislitků na světě, mimo to se kruhové kontislitky 
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vyrábějí kromě Třince jen v USA a v Japonsku. Číslem 2 je označeno osmiproudé sochorové 

kontilití, vyrábějící sochory kvadrátu 108, 130, 150 a 200 mm. V současné době je v Třinci 

kontinuálně odléváno 90 % vyrobené oceli.  

6.2 Válcovna předvalků a hrubých profilů 

Válcovna předvalků a hrubých profilů (dále jen provoz VH) zasahuje svou působností téměř 

do všech oblastí výroby TŽ a je tvořen třemi hlavními technologickými toky: 

 Ohřívací pece 

 Blokovna I  

 Vratná trať 

 

Součástí provozu VH jsou i další tratě: 

 

 Střední trať 

 Od 1. 7. 2009 patří pod správu VH i Univerzální trať Bohumín 

 Od 1.9.2013 středisko Drobného kolejiva 

 

Vstupní materiál: 

 kontislitky – kvadrát 300x350 mm nebo kruhové  

 ingoty 1,5t – 7t 

Výstupní materiál: 

 bloky 160 x 160 – 280 x 280 mm 

 bramy 190 – 520 x 120 – 200 mm 

 sochory 100x100 – 150 x 150 mm 

 kolejnice, žebrové podkladnice a řetězový článek  
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Obr. 4 Válcovna předvalků a hrubých profilů 

6.3 Informační systém APS 

Společnost TŽ je typickým představitelem integrované hutní společnosti - má vlastní provozy, 

od výroby surového železa ve vysokých pecích až po výrobky s vysokou přidanou hodnotou 

díky realizaci náročných úpravárenských operací na válcovaných polotovarech. Takovému 

typu společnosti musí odpovídat také realizované řešení APS.  

Specifika konkrétního řešení 

Jak již bylo výše uvedeno, základní proces plánování zakázek probíhá v rámci denního 

plánovacího cyklu a skládá se z 5 fází, které se provádějí ve 3 různých modulech. Modulu     

i2 Factory Planner, modulu Logis Material Allocator a v modulu Logis Caster Scheduler. 

Tento proces současně ovlivňuje aktuální proces plánování a řízení výroby v rámci hutního 

dne. Základní proces plánování v rámci plánovacího cyklu se skládá ze 7 kroků, které po sobě 

následují v tomto pořadí: 

Načtení dat pro plánování z master informačního systému SAP  

FP1: výchozí plán zakázek 

MA: alokace materiálu pro zakázky 

FP2: promítnutí alokací materiálu a sestavení plánu požadavků na ocelárnu 

CS: rozvržení ocelárny 

FP3: promítnutí rozvrhu ocelárny a sestavení výrobního plánu 
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Uložení dat výsledného plánu z plánovacího systému přes rozhraní do informačního systému   

 

Obr. 5 Základní plánovací cyklus 

Druh použitého algoritmu 

        Modul plánování hutní výroby nemá pevně definovaná kritéria pro optimalizaci. Tato 

kritéria definuje společnost podle svých konkrétních potřeb a cílů, a prosazuje tím své 

dlouhodobé globální záměry i rozhodnutí krátkodobého dosahu. Plánovací modul umožňuje 

vytvořit plán hutní výroby, který je optimalizován například podle následujících kritérií: 

 dodržení požadovaného termínu a objemu zakázek 

 dosažení komplexního přehledu o hutní výrobě 

 nepřetěžování výrobních kapacit 

 maximální vytížení klíčových výrobních kapacit 

 minimalizace rozpracované výroby 

 minimalizace zásob (surovin, hotových výrobků) 

 zkrácení doby realizace zakázky 

 zvýšení finanční efektivity výroby 
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Výsledkem optimalizačních aktivit plánovacího modulu je jediný optimalizovaný plán pro 

celou modelovanou oblast hutní výroby - veškerá definovaná kritéria optimalizace jsou tedy 

zvažována současně.  

Pro optimalizaci v FP lze definovat jak globální kritéria (uplatní se pro plán jako celek), tak i 

lokální kritéria (uplatní se pro jednotlivý agregát, materiál nebo zakázku). Priority a rozsah 

platnosti jednotlivých optimalizačních kritérií lze nastavit v oblasti parametrů plánovacího 

serveru, v oblasti modelu hutní výroby společnosti a interaktivně v uživatelském rozhraní 

plánovacího modulu. Pružnost nastavení optimalizačních kritérií umožňuje jejich změnu 

podle aktuálních potřeb, případně vytváření několika alternativních plánů optimalizovaných 

podle různých kritérií a jejich následné vyhodnocení. Pro automatizovanou optimalizaci 

tvorby a sestavení kampaní na ocelárně a válcovnách je využito funkčních možností 

rozšiřujícího modulu pro dynamickou optimalizaci kampaní. 

Použité řešení i2 FP využívá technologie CAO (Constraint Anchored Optimization), která se 

zaměřuje na optimalizaci kapacit při zohlednění daných omezení. Metoda CAO je 

aplikovatelná na mnoho různých problémů plánování výroby. Zahrnuje stanovení omezujících 

podmínek pro výrobu a přizpůsobení strategie tak, aby se dopad těchto omezujících faktorů 

minimalizoval. Klíčové cíle použitého vyrovnávacího algoritmu jsou: 

 snížení počtu zpožděných dodávek neboli maximalizace plnění termínů 

 minimalizace rozpracovatelnosti 

 minimalizace průměrných průběžných dob 

 snížení počtu technologických přestávek u limitujících zdrojů. 

Míra vlivu každého z těchto faktorů na výkon výroby je dána konkrétní situací. Algoritmus 

CAO umožňuje uživatelské přizpůsobení systémů pro nejrůznější potřeby výrobců.  

Parametry třineckého systému jsou dosti výmluvné a znovu podtrhují důležitost 

korektních dat v IS: 

Počet plánovaných FP zakázek – 8 000 

Počet plánovaných výrobních zakázek – 15 000 

Počet skladových položek – 9 000 

Počet pracovišť – 80 
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Časový rozsah plánování FP – 3 měsíce 

Časový rozsah rozvrhování CS – 40 dnů 

Časový detail plánu FP – 1 den (kampaň) 

Časový detail plánu CS - 1 min. 

Procesní změny po implementaci: 

Provázaný plán: plánovač je členem týmu pro globální optimalizaci celého výrobního řetězce, 

respektuje optimum celku 

Řízení plánem: respektování výrobních předpisů - nevymýšlej co dělat, ale jak nejlíp splnit 

konkrétní zadání 

Orientace na zakázku: splnit množství neznamená splnit zakázky, splnit zakázky znamená 

splnit množství. 

Motivace zaměstnanců: prémie za splnění zakázek na konci pracovního postupu, vytváření 

podmínek pro ostatní zaměstnance s cílem splnit zakázky. 

O úspěšnosti projektu svědčí rovněž ocenění, které tento projekt dosáhnul. Jedním 

z nejprestižnějších je ocenění udělené Českou asociací manažerů úseků informačních 

technologií (CACIO), kde v konkurenci dalších 22 projektů třinecký projekt vyhlášen „IT 

projektem roku 2006“. Tento projekt je výjimečný svým charakterem nejen na úrovni střední 

Evropy, ale určitě v daleko širším rozsahu. Je zde možno rovněž uvést, že systém pokročilého 

plánování v TŽ je neustále rozvíjen a rozšiřován do dalších provozů. 
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7. Analýza současného materiálového toku mezi ocelárnou a válcovnou ve 

společnosti TŽ, a.s. 

 

Sledované období je leden a únor roku 2014. Z dostupných dat provedu analýzu výstupu 

polotovaru z ocelárny a potřebné množství polotovaru pro válcovnu. V tomto bodě se 

zaměřím pouze na tok pro provoz VH.  

7.1 Výroba oceli a válcovaného materiálu ve sledovaném období 

V následující tabulce je zobrazena produkce ocelárny v měsíci lednu a únoru 2014, hodnoty 

jsou uvedeny v kilotunách. 

Tab. 1 Výroba oceli v měsíci lednu a únoru 

POLOTOVAR - OCEL LEDEN 2014 – (kt) ÚNOR 2014 – (kt) 

INGOTY 8,0 7,0 

KONTISLITKY ZPO1 97.0 88.0 

KONTISLITKY ZPO2 121,0 107,0 

KKO CELKEM 226,0 202,0 
 

Z této produkce je rezervováno potřebné množství pro provoz VH dle těchto parametrů. 

Tab. 2 Vyrobena ocel pro provoz VH v měsíci lednu a únoru 

POLOTOVAR PRO LEDEN 2014 – (kt) ÚNOR 2014 – (kt) 

BLOKY A BRAMY 3,7 3,6 

SOCHORY 0,0 0,0 

KOLEJNICE 23,0 20,0 

ŘETĚZOVÉ ČLÁNKY 0,0 0,0 

PODKLADNICOVÉ PÁSY 0,0 0,0 

SOCHORY STŘEDNÍ 

TRAŤ 

1,1 0,9 

DROBNÉ KOLEJIVO 

PODKLADNICE  

0,8 0,8 

DROBNÉ KOLEJIVO 

SVĚRKY 

0,2 0,2 

UT BOHUMÍN 4,2 4,0 

KKO CELKEM 33,0 29,5 
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že celkové odebrané množství je 33 kt v lednu a 29,5 kt 

v únoru. 

           

Obr. 6 Grafické zobrazení výroby provozu VH  

Pro porovnání uvedeme tabulku skutečné potřeby provozu VH ve výše sledovaných měsících. 

Tab. 3 Požadavky provozu VH na ocelárnu 

POLOTOVAR PROVOZU 

VH 

LEDEN 2014 – (kt) ÚNOR 2014 – (kt) 

BLOKY A BRAMY 5,7 4,4 

SOCHORY pro VJ 6,9 7,6 

KOLEJNICE 25,9 23,6 

ŘETĚZOVÉ ČLÁNKY 0,0 0,0 

PODKLADNICOVÉ PÁSY 0,0 0,0 

SOCHORY STŘEDNÍ 

TRAŤ 

1,1 0,7 

DROBNÉ KOLEJIVO 

PODKLADNICE  

0,8 0,8 

DROBNÉ KOLEJIVO 

SVĚRKY 

0,2 0,2 

UT BOHUMÍN 4,2 4,0 

CELKEM 44,8 41,3 

CELKEM BEZ 

SOCHORU pro VJ 

37,9 33,7 

 

Dle zjištěných dat je potřeba provozu VH vyšší než je výstup polotovaru z ocelárny. 

V tabulce byly odečteny polotovary určené pro další zpracování na jiném provoze, tyto údaje 
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nebyly zahrnuty v datech z ocelárny. I při odečtení dat je zřejmé že potřeba provozu VH je 

vyšší o 4,7 kt v lednu a o 4,2 kt v únoru. Tento rozdíl je nutno dorovnat, a to expedicí ze 

skladu ocelárny. 

Na skladech ocelárny je nepřetržitě udržována rezervní hladina pro případ poruchy, opravy 

nebo odstavení ocelárny. V našem sledovaném období byl skladový stav ingotů na počátku 

ledna 5 kt a února 4,7 kt, stav kontislitků byl 47,7 kt a 49,8 kt.  

7.2 Posouzení intenzity materiálového toku a rizikové faktory mající vliv na plynulost 

výroby a přesunů 

V měsíci lednu bylo ocelárnou vyprodukováno celkem 226 kt oceli, z toho pro všechny 

válcovny bylo expedováno 162 kt. Přebytek na skladě byl 64 kt. V únoru bylo vyprodukováno 

celkem 202 kt oceli a válcovnám expedováno 193 kt. Přebytek na skladě byl 9 kt. Tento 

nárůst by se měl projevit na skladových zásobách na konci měsíce ledna ve výši 116,7 kt, 

ovšem skladových zásob bylo pouze 54,5 kt. Tento rozdíl je způsobený odběrem polotovarů 

druhým provozem válcovny a odběrem provozu VH ve výši 4,7 kt pro naplnění válcovacího 

programu. Obdobně je tomu i v případě měsíce února kdy ke skladové zásobě 54,5 kt je nutno 

přičíst 9 kt odlévaného polotovaru v daném období. Rozdílnost odlévání na sklad a pro přímé 

zpracování v jednotlivých měsících je způsobená plánováním výroby výhledově na tři měsíce. 

Z těchto důvodu ocelárna vyprodukuje rozdílné množství ingotů a kontislitků pro sklad. 

Válcovny svou výrobu podřizují zákazníkovi a své kampaně provádějí tak, aby 

minimalizovaly skladové zásoby a po finalizaci výroby došlo v čím jak nejkratším čase k 

expedici. Tento trend je z důvodu využití menších skladových prostor pro uskladnění 

polotovaru (ingot, kontislitek) oproti uskladnění válcovaného materiálu (kolejnice, tyče, dráty 

atd.). K navyšování skladových zásob na ocelárně rovněž dochází v období před plánovanými 

odstávkami z důvodu oprav a revizí. V podniku neprobíhají na jednotlivých provozech 

dlouhodobější odstávky (pětidenní, dvanáctidenní) ve stejnou dobu, tudíž je nutno sladit 

podnik tak, aby jednotlivé provozy nebyly omezovány ve své produkci. Toho lze docílit, jak 

už bylo výše zmíněno, plánováním uceleného výrobního toku podniku (vlastní výroba, 

skladování, přeprava po podniku a expedice k zákazníkovi) pomocí informačního systému 

APS. 

Daný systém, který je zaveden v podniku, má ekonomický přínos a snižuje náklady na 

nejnižší možnou míru. Je schopen zareagovat na jakoukoliv odchylku ve výrobním toku a 

s touto odchylkou (výpadkem ve výrobě, atd.), pracovat a vytvořit nový proveditelný plán pro 
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plánované zakázky. Výsledkem může být i zpoždění některých zakázek, ale největším 

přínosem je, že ihned po zavedení odchylek do plánovacího systému může zákazník tak i 

vedení vidět důsledky nastalé situace.  

Mezi současné nedostatky v logistice TŽ je nedostatek skladových prostor na ocelárně. Již 

z výše zmíněné skutečnosti z možnosti skladování je výhodnější pro podnik skladovat 

polotovar ve formě kontislitku nebo ingotu oproti skladování hotových výrobků. Dispozičně 

nelze na výstupu ocelárny zvětšit skladové plochy, tyto plochy je nutno nalézt na cestě mezi 

ocelárnou a válcovnami. Cesta polotovaru z ocelárny na provoz VH je v případě ohřevu 

kontislitků v krokové peci pouze pomocí převážejícího vozu a jeřábu. V případě ohřevu 

kontislitků a ingotů v hlubinných pecích je tento transport realizován kolejovou dopravou. 

Zde je již možnost nalézt vhodný venkovní skladový prostor, který by dostatečně pokryl 

potřeby provozu VH v případě výpadku odlévání oceli. Pro zbývající válcovny je veškerý 

transport kolejovou, případně automobilovou dopravou. Tady se naskýtá největší prostor pro 

realizaci skladových ploch vhodných pro uskladnění polotovaru ocelárny. Nalezením těchto 

prostor by bylo možno zvětšit případné zásoby na současných skladových prostorech ocelárny 

pro zajištění dostatečné rezervy pro ohřívání v krokové peci provozu VH. 

V dalším bodu se lze dále zaměřit na samotnou dopravu polotovaru z oceláren na válcovny.  

Tento proces je z největší části realizován kolejovou dopravou. V případě válcování 

z kontislitku je přístup k ocelárně nyní realizován pouze jednou kolejí. V případě poruchy na 

soupravě, případně poškození koleje, je jedinou možnosti přepravy automobilová doprava. 

Kapacitně nelze tento stav provozovat delší dobu, samotné náklady by přinesly snížení 

plánovaných zisků. Toto je jedno z nejužších míst v případě dopravy – riziko poruchového 

nebo havarijního transportu kolejovou dopravou. Další zlepšení lze docílit plánovaným 

řízením dopravy dispečinkem TŽ. Většina operací spojených s dopravou je stále závislá na 

lidském faktoru.  

7.3 Nestandardní stavy 

Jedním z problémů je přeplnění termoboxů. Kapacitně nelze dlouhodobě odlévat a dále 

zpracovávat potřebné množství oceli, které má ve výrobním toku zařazené řízené chlazení 

v termoboxech. V případě naléhavostí tohoto polotovaru, určeného k dalšímu zpracování 

válcovnami je nebezpečí v přeplnění termoboxu a omezení výroby jak oceli, tak části 

plynulého odlévání. Z těchto důvodů je nutno řešit danou situaci kombinaci zušlechtění oceli 

jak řízeným chlazením, tak i odběrem přímo z plynulého odlévání. V daných případech je 
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nutno mít adekvátní zásobu odlévaného polotovaru daných technických parametrů řízeného 

chlazení umístěnou na potřebných skladových plochách. Tento problém lze řešit, a také je dle 

systému APS a vlivem lidského faktoru řešen před zásobou. 

Nepřipravenost souprav jak kolejové tak i automobilové dopravy je jedním z dalších 

nestandardních stavů, které dokážou ovlivnit jak výrobní program, tak i ekonomickou bilanci 

v zisku na výrobě daného výrobku. Podnik je mezi jednotlivými výrobními celky propojen 

dopravně jak kolejovou tak i silniční cestou. Z důvodu historického vývoje podniku, vznik 

v roce 1839 a jeho postupného budování, jsou jednotlivé výrobní celky uspořádány dle 

možnosti, které daná doba nabízela. Strategicky lze v dnešní době říci, že plynulost výrobního 

toku je velice ovlivněna logistickou dopravní obslužnosti toku polotovaru. Jednotlivé výrobní 

bloky dle dnešních standard budování podniku jsou rozmístěny, dá se říci, „chaoticky“. 

K přepravě polotovaru se nevyužívá pouze kolejové dopravy podniku „vlečky“ a její silniční 

sítě, ale je nutno využívat i současnou dopravní evropskou síť pro zásobení provozů 

v Bohumíně, Ostravě, a dále v dceřiných firmách jako je Sochorová válcovna Kladno, 

ŘETĚZÁRNA Česká Ves, ŠROUBÁRNA Kyjov, HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY A PÉROVNY 

Prostějov, KOVÁRNA VIVA Zlín, FERROMORAVIA Staré Město, ŽBD Drátovna 

Bohumín, METALURGIA Radomsko (PL), D&D DRÓTÁRU Miskolc (H). 

Změna lití na ocelárně také může ovlivnit plynulost výrobního toku polotovaru určeného 

k dalšímu zpracování na válcovnách. Ke změnám dochází obvykle v případě zjištění 

neodpovídající kvality ocele pro další zpracování dle výrobního plánu, způsobené lidským 

faktorem případně neodpovídající složkou přísad ve výrobě oceli. Další změna v lití může 

nastat prioritním požadavkem na změnu oceli z důvodu urgentní výroby daného výrobku. Ve 

většině případů k tomuto jevu nedochází (odběr požadovaného urgentního polotovaru je řešen 

před zásobou), ale i tuto vzniklou situaci je nutno řešit. 

Plánované opravy agregátu oceláren omezují výrobní tok na válcovnách. Z těchto důvodů se 

odstávky pro střední opravy, případně dekádní, plánují v návaznosti na předpokládané opravy 

válcovacích tratích. Tímto se sníží riziko omezení válcoven. V případě našeho podniku nelze 

z kapacitních důvodů provádět střední opravy komplexně v jednom termínu. Odstávky 

provozu se plánují strategicky v návaznosti na požadavky zákazníků (dlouholeté sledování 

poptávky v jednotlivých kvartálech roku). Ocelárnou je nutno vyrobit potřebné množství 

polotovaru pro pokrytí plánované odstávky. Toho lze docílit pouze navýšením skladových 

zásob.  
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8. Zhodnocení a návrh řešení plynulosti toku polotovarů mezi ocelárnou a 

provozem VH 

8.1 Zhodnocení momentálního stavu skladových prostor 

Z výše uvedené analýzy výroby a úzkých míst ve výrobním toku je dle mého mínění hlavní 

priorita, na kterou je nutno se zaměřit, zajištění dostatečného prostoru pro skladování. 

Skladové prostory v podniku pro uskladnění polotovaru pro válcovny jsou tyto:  

 U výstupů z ocelárny se nachází skladové plochy v celkové rozloze 3700 m
2
. Tyto 

prostory plynule navazují na provoz VH. Ocelárna ovšem produkuje polotovar i pro 

další válcovny a jiné odběratele. Kapacitně nelze dostatečně pokrýt výrobu plynulým 

tokem materiálu z ocelárny na válcovnu. Z těchto důvodu je nutno část produkce 

uskladnit pro další použití na vzdáleném skladu. 

 Pro toto uskladnění se využívá „Skladu ingotů a kontislitků“ o celkové skladové ploše 

2800 m
2
. Tento sklad je vzdálen od výstupů ocelárny a vstupu pro provoz VH 

v kolejové dopravě 1600 m a v silniční 2500 m.  

V kapitole 6.1 „Výroba oceli a válcovaného materiálu ve sledovaném období“ jsem 

analyzovala produkci oceli z ocelárny a požadované množství provozem VH. Ve sledovaném 

období podíl skladových zásob činil více než 12% vstupu provozu VH. Hmotnostně to 

představuje 9100 tun oceli. 

Tab. 4 Produkce ocelárny, vstupy provozu VH a sklady 

 LEDEN 2014 – (kt) ÚNOR 2014 – (kt) 

Ocelárny pro provoz VH 33,0 29,5 

Vstup provozu VH 37,9 33,7 

Ze skladových zásob 4,9 4,2 

Podíl skladových zásob  

na výrobě provozu VH(%) 
12,9 12,5 

 

Z dané tabulky je patrné, že průměrně ocelárna produkuje měsíční zásobu pro provoz VH 

v minimální výši 4 000 tun oceli, což z ročního hlediska představuje skladovou zásobu okolo 

50 000 tun oceli, které musí být přepraveny na „Sklad ingotů a kontislitků“. 
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8.2 Navržení nových skladových prostor 

Dle zhodnocení toku materiálu podnikem, navrhuji řešení v uskladnění polotovaru 

v prostorech provozu VH. Analýzou stávajících prostor jsem nalezla dvě skladové plochy, 

které splňují podmínky pro uskladnění polotovaru oceláren.  

 Prvním navrženým prostorem je „Sklad sochorů č.4“. V současné době již není 

využíván pro uskladnění polotovaru ani hotových výrobků. Kapacitně pokrývá plochu 

900 m
2
 a je vzdálen od ocelárny 900 m. Dostupnost na válcovnu je po kolejích 900 m 

a silnicí 1000 m. Svou dispozicí vyhovuje k uskladnění kontislitků pro provoz VH. Je 

kompletně vybaven pro tuto činnost dostupnými cestami a k uložení polotovaru také 

jeřábem a zpevněnými ložnými plochami.  

  „Sklad nosníků“ je druhou alternativou. Tento sklad je částečně využíván provozem 

VH pro uskladnění krátkých kolejnic. Svou rozlohou 2000 m
2
 a dostupnou vzdálenosti 

1200 m po koleji od ocelárny a 500 m silniční cestou od provozu VH opět splňuje 

předpoklady pro jeho využití. 

8.3 Zhodnocení efektivity uskladnění polotovaru ocelárny v nově navržených skladech 

V mém sledovaném období bylo pro potřeby provozu VH celkem přepraveno na „Sklad 

ingotů a kontislitků“ celkem 227 vozů kolejové dopravy. Z ročního pohledu je to přibližně 

1300 vozů o nosnosti nákladu 40 tun. Pokud by dané množství bylo přepraveno na „Sklad 

sochorů č.4“, přepravní vzdálenost kolejovou cestou by se snížila o 44%. V případě přepravy 

polotovarů na „Sklad nosníku“ vzdálenost klesne o 25%. Obdobně lze analyzovat i cestu 

polotovaru na provoz VH.  

Tab. 5 Vzdálenosti jednotlivých skladů kolejovou a silniční cestou 

 Kolej (m) Auto (m) Kolej – Kolej (m) Kolej – Auto (m) 

Sklad ingotů a kontislitků 1600 2500 3200 4100 

Sklad sochorů č. 4 900 1000 1800 1900 

Sklad nosníků 1200 500 2400 1700 

   

Pro názornost jsem jednotlivé vzdálenosti skladů uvedla do tabulky, ve sloupcích „Kolej – 

Kolej (m)“ je uvedena celá cesta polotovaru z ocelárny na provoz VH po koleji. V dalším 

sloupci je uvedena tato cesta v kombinaci transportu na sklad po koleji a expedici ze skladu 

na provoz VH silniční cestou, toto je nejčastější varianta. Nejvýhodněji vychází varianta 
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uskladnění kontislitků na „Sklad nosníků“, kdy v případě přepravy polotovarů kolejovou 

cestou je úspora 25% ovšem v kombinované přepravě (častější) je úspora 58,5%. 

8.4 Výhody a nevýhody navrhovaných řešení 

Výhody 

 Vzdálenost mezi provozy – mnohem kratší vzdálenosti. 

 Dostupnost – při silniční dopravě méně kolejových přejezdů. 

 Okamžitá připravenost nových skladů – jsou již vybudované. 

Nevýhody 

 Vytvoření nového pracovního místa pro jeřábníka na „Skladu sochorů č.4“. 

 V případě poruchy na jeřábu, na skladě sochorů vznikne poruchový stav – pouze jeden 

jeřáb. 

 Koordinace skladování na „Skladu nosníků“ – nastavení priorit mezi hotovým 

výrobkem a polotovarem. 

Mezi nevýhody by bylo možno zařadit i skladovou plochu současného skladu vůči 

navrhovaným skladům. Toto není nutno řešit, protože současný sklad, který pokrývá plochu 

3700 m
2
, neslouží pouze provozu VH, ale i jiným válcovnám a odběratelům. Svou kapacitou 

2900 m
2
 plochy obou skladů, nedojde k naplnění těchto prostor. 
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9. Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu současného toku polotovarů mezi 

ocelárnou a Válcovnou předvalků a hrubých profilů ve společnosti TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. a navrhnout případná zlepšení v logistickém toku mezi jednotlivými 

provozy. 

V první kapitole praktické části této práce jsem představila společnost, jeho historii, profil 

nabízených výrobků a polotovarů a výrobní tok. V druhé jsem se zaměřila na představení 

provozu výroby oceli, provozu válcoven a systému řízení výroby.  

Ve zbývajících kapitolách jsem analyzovala výrobu ocelárny, potřeby válcovny (provoz VH), 

současný tok polotovaru, jeho přesuny a skladování. V mém návrhu jsem se zaměřila na 

klíčové oblasti, které nesledují plynulý tok polotovarů, ale skladování a jeho logistickou 

přepravu mezi jednotlivými provozy. 

V mé sledované studii skladování a logistického toku jsem navrhla dvě možností uskladnění 

kontislitků pro potřeby provozu VH. Obě možnosti uskladnění jsou situovány v blízkosti 

válcoven a nabízejí z logistického pohledu úsporu v dopravní cestě.  

První, mnou navržená studie, umožňuje uskladnění polotovaru v prostorech, které v současné 

době neslouží ke strategickému toku polotovarů a výrobků v podniku. Tento prostor poskytuje 

plné zázemí pro uskladnění polotovarů. Z pohledu efektivnosti této studie, jak jsem již 

zmínila výše, je nutno zhodnotit nutnost vytvoření nového pracovního místa pro jeřábníka (tři 

směnný provoz – čtyři jeřábníci) a nutné opravy daného skladu. 

Druhá sledovaná studie umožňuje efektivnější využití dopravní cesty. V dané variantě je 

ovšem nutno zohlednit uskladnění hotového výrobku (kolejnice) pro potřeby zákazníka. Tato 

varianta ovšem z celkového pohledu nabízí největší úsporu v dopravním logistickém toku a 

lze jí považovat za nejlepší možnou variantu mé bakalářské práce. 
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CS rozvržení ocelárny 

FP1 výchozí plán zakázek 

FP2 promítnutí alokací materiálu a sestavení plánu požadavků na ocelárnu 

FP3 promítnutí rozvrhu ocelárny a sestavení výrobního plánu 

H  Maďarsko 

IT information technology 

IS informační systém 

Kč koruna česká 

kg kilogram 
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m  metr 

m
2
  metr čtverečný 

MA alokace materiálu pro zakázky 

např. například 

PL  Polsko 

SAP modulární softwarový systém určený pro firmy 

tzv. takzvaný 

TŽ TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

VH Válcovna předvalků a hrubých profilů 
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