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1. Úvod 
 

V dnešní době není jednoduché pro firmu se udržet na trhu, jelikož je velká 

proměnlivost mezi nabídkou a poptávkou. O úspěšnosti firmy nerozhodují jako v minulosti 

jen nejpodstatnější činnosti firmy, ale čím dál větší důraz je kladen na logistiku.  Logistika se 

stává nezbytnou součástí každého podniku. Trh je v dnešní době ovlivňován novými 

technologiemi, roste poptávka po individuálních či jinak speciálních výrobcích. 

Logistika představuje systém materiálové potřeby, uspořádání výroby, potřeby financí  

a lidských zdrojů ve společnosti. Úkolem logistiky je zajistit, aby veškeré potřebné věci 

k výrobě byly na správném místě, ve správný čas, ve správném množství a optimální kvalitě. 

Materiálové a informační toky tvoří řetězec, kdy na počátku řetězce stojí dodavatel materiálu 

a následně na konci stojí odběratel. 

Na trhu se neustále zvyšuje variabilita výrobků. Výroba se specifikuje na přesné potřeby  

a požadavky zákazníků. Čas potřebný na dodání zboží přímo k zákazníkovi se neustále 

zkracuje. Podniky jsou tlačeny okolím, které představují zákazníci či konkurenti ke zvyšování 

výkonnosti, dále ke snižování cen výrobků. Čím dál větší důraz je kladen na kvalitu výrobků. 

Proto je nezbytné, využívat logistiky ve všech oblastech. Využitím logistiky získáme potřebné 

znalosti potřebné k nákupu a uskladnění materiálu, přípravu výroby a samostatnou výrobu, 

dále všechny činnosti související s výrobkem. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat rozmístění pracovišť, dále analyzovat materiálový 

tok v podniku a následně optimalizovat výrobní proces. V podstatě se jedná o vyhodnocení 

dvou způsobů zásobování pracovišť z centrálního skladu s pomocí úložišť rozpracované 

výroby. Dílčím cílem je navrhnout optimální řešení, aby docházelo k plynulé dodávce 

materiálu a tím se dosáhlo, co největšího přepraveného množství materiálu.  
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2. Charakteristika podniku 
 

2.1. Představení společnosti 

 

Svou bakalářskou práci jsem zpracovávala ve firmě Kovar, a. s., která se zabývá 

výrobou speciálních kontejnerů. Kovar, a.s. sídlí ve Zlínském kraji v malé obci Leskovec. 

Firma je řízena přímo majiteli, původně byla založena v roce 1992 jako společnost s ručením 

omezeným, následně v roce 2013 přešla na právní formu akciová společnost. Firma na trhu 

působí přes dvacet let a zaujímá stabilní postavení. Firma je zapsána do obchodního rejstříku 

KOS Ostrava, oddíl B, vložka 10468. 

Obr. 2.1 Logo společnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.2. Historie společnosti 

 

Firma Kovar zahájila svou činnost v roce 1992. Byla založena třemi společníky a mezi 

její hlavní výrobu patřily různé ocelové konstrukce a výrobky pro NH Ostrava. Společnost 

zahájila svou činnost v prostorách, které získala od zemědělského družstva Valašské Kotáry 

za podíly, které odkoupila a následně zcela zaplatila oprávněným osobám. Dále byly 

vykoupeny pozemky od 17-ti vlastníků, na kterých byl areál vybudován. Pozemek byl 

přetvořen z původně zemědělského areálu na středně velký průmyslový podnik. Během 

následujících let byly postupně zemědělské budovy přestavěny na průmyslové objekty. 

Například na montážní haly, lakovnu, svařovnu, přípravnu dílů a sklad.  Jelikož nastal útlum 

hutního průmyslu, zanikla i výroba ocelových konstrukcí a výrobků pro NH Ostrava.  

Poté firma začala vyrábět obytné a sanitární kontejnery. Výrobky se na trhu velmi dobře 

uchytily z důvodů vysoké kvality a nízké ceny. Během let 1994 až 1996 se firma účastnila 

mnoha mezinárodních stavebních veletrhů a uskutečnila spoustu zajímavých projektů.  

V roce 1997 firma zahájila výrobu kovových palet pro zahraniční firmy Michelin, Opel  

a Volkswagen. Jelikož i v následujících letech rostla poptávka po speciálních technologických 
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kontejnerech, zaměřila firma svou výrobu na kusovou, teda speciální výrobu dle konkrétních 

potřeb a přání zákazníků.  

V polovině roku 2005 byla úplně ukončena výroba kovových palet. Rozhodnutí nastalo 

z důvodů velmi malých sérií palet typu „V“ a podstatně to ovlivnila i nízká prodejní cena 

palet. 

2.3. Úspěchy společnosti 

 

To, že je společnost úspěšná značí i výborné umístění v krajských a celorepublikových 

soutěžích. Firma Kovar získala během posledních let hned několik ocenění. První ocenění 

získala v roce 2009. Zaslouženě vyhrála v krajském kole soutěže „Firma roku“, kde následně 

postoupila do celostátního finále a obsadila skvělé 3. místo. Soutěž zkoumá finanční ukazatele 

firem a podnikatelské příběhy společností. 

 

Další úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a v roce 2012 v soutěži „Odpovědná firma“ 

vyhrála společnost krajské kolo. Soutěž vyzdvihuje firmy, které se věnují odpovědnému 

podnikání. Hodnotí snahu, aby jejich výroba měla, co nejmenší dopady na životní prostředí. 

V roce 2012 přišlo na řadu i velmi cenné ocenění a to v podobě třetího místa ve Zlínském 

kraji v soutěži „Štika roku“. Cenné je z důvodu, že v soutěži jsou hodnoceny objektivní 

ekonomické ukazatele růstu obratu a finanční stability za dobu tří let. 

 

V roce 2014 v rámci 20. Ročníku CZECH TOP 100 získala společnost prestižní 

ratingové hodnocení udělované společností BISNODE a zařadila se tak mezi 2% 

nejstabilnějších firem v České republice.  

2.4. Certifikáty a protokoly 

 

Společnost aktuálně vlastní několik certifikátů: 

- Systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001 a normy ČSN EN ISO 3834 – 2 

- Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 

- Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18001 

- „Velký svářečský průkaz“ dle DIN 18800-1 udílený technickým učebním a zkušebním 

ústavem pro svářeče v Berlíně 

- Výroba kovových stavebních konstrukcí podle ČSN EN 1090 – 2 
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- Evropský svářečský technolog 

- Politika integrovaného management systému 

2.5. Výroba 

 

Ve společnosti hlavní produkcí je výroba kontejnerů. Kontejnery se vyrábí za účelem 

průmyslového využití. Dle konkrétních potřeb a přání zákazníků jsou vyráběny kontejnery 

nejrůznějších rozměrů a konstrukce. Samozřejmě rozměry jsou omezeny například 

možnostmi přepravy. Většina produkce putuje do zahraničí. Nejčastějším zahraničním 

odběratelem je Německo. 

 

Vedle stěžejní výroby kontejnerů provozuje firma další činnost v podobě zemědělské 

výroby a chovu zvířat. Jelikož se firma nachází přímo v srdci Valašska, chtěli majitelé 

ponechat, aspoň v menším množství původní produkci. Firma chová přibližně 70 kusů skotu, 

které se pasou na vlastních či pronajatých pastvách v obci. Zemědělská produkce dosahuje 

pouze 1 % obratu, přesto společnost považuje výrobu za důležitou. Cílem je chránit životní 

prostředí. 

 

Produkce a nabídka služeb: 

 

Speciální kontejnery - Kontejnery se vyrábí kusově, dle přesných požadavků 

zákazníka na rozměry, materiál, konstrukci a jiné dodatečné vybavení. Při určitých 

rozměrových variantách, může firma zajistit CSC certifikaci. S CSC certifikací lze speciální 

technologické kontejnery přepravit lodí, stejně jako námořní kontejnery, a tím dochází ke 

značným ekonomickým úsporám. 

Obr. 2.2 Elektrokontejner 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Offshore kontejnery - Využívají se zejména v ropném a plynařském těžebním 

průmyslu. Jejich výroba je vysoce technologicky náročná. Při výrobě offshore kontejnerů 

firma spolupracuje s inspekcí v podobě Lloyd’s Registr a DNV, která kontroluje proces 

výroby a přísný technologický postup. Kontejnery podléhají zkouškám a zátěžovým testům. 

S výrobou offshore kontejnerů souvisí i rozsáhlá administrativa. 

 

Obr. 2.3 Offshore kontejnery 

 

Zdroj: interní materiály firmy 

 

Materiálové kontejnery - Mají konstrukci z ocelových profilů a plechů a mají širokou 

škálu použití, např. dílny, garáže, skladiště se zbožím. Dle přání zákazníka, lze kontejnery 

dále dovybavit například regály, pevného uchycení polic, izolací a dřevěnou podlahou. 

 

Obr. 2.4 Materiálový kontejner 

 

Zdroj: interní materiály firmy 

 

Přestavby kontejnerů - Jedná se o přestavbu námořních kontejnerů, kdy použité 

kontejnery se přestaví dle přání zákazníka. Výhodou přestavby je, že plaketa Container Safety 

Convention, zůstává v platnosti při menších úpravách. Plaketa umožňuje přepravu námořního 
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kontejneru kamkoliv po světě bez omezení. Pokud by došlo k větším úpravám, musí se znovu 

zažádat o udělení plakety. Příklady změn jsou v podobě dodatečného vestavění oken, dveří, 

uchycovacích prostředků, izolace, dále změna původní překližkové podlahy na ocelovou 

podlahu. 

 

Obr. 2.5 Přestavba kontejneru 

 

Zdroj: interní materiály firmy 

 

Ocelové konstrukce - Společnost produkuje samozřejmě ocelové kontejnery, ale jako 

další nabídku produkce vyrábí ocelové nádrže, schodiště a rámy. Konstrukce kontejneru se 

může uzpůsobit, aby plnil funkci nádrže. Například odkalovací nádrže, kdy se uzpůsobí stěny 

výztuhami, vlnolamy, napouštěcími a vypouštěcí otvory. 

Obr. 2.6 Nádrže 

 

Zdroj: interní materiály firmy 

 

Přeprava kontejnerů - Konečnou službou je přeprava. Firma zajišťuje přepravu všech 

kontejnerů i nadměrných velikostí. Na obrázku 2.5.6. lze vidět přepravu kontejneru nadměrné 

velikosti. Nákladní automobil vyjíždí z firmy Kovar.  
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Obr. 2.7 Přeprava 

 

Zdroj: interní materiály firmy 

 

2.6. Finanční analýza 

 

Společnost aktuálně zaměstnává 240 pracovníků, což je sedminásobně více než na 

začátku zahájení podnikatelské činnosti. Stoupající počet zaměstnanců svědčí o dobré 

ekonomické situaci firmy. Dokazuje, že se firma neustále vyvíjí a rozšiřuje. Největší nárůst 

zaměstnanců byl v začátcích podnikání a to v letech 1992 až 1994. Během dvou let 

podnikatelské činnosti firma navýšila počet o 53 zaměstnanců. Od počátku existence, firma 

zaznamenávala každoroční růst počtu zaměstnanců. Pouze mírný pokles byl zaznamenán 

v letech 2008 až 2010, kdy firmu postihla ekonomická krize. Ekonomická krize postihla 

všechna odvětví nejen v České Republice, ale celosvětově. V roce 2012 firma zaměstnávala 

241 pracovníků z čehož lze usoudit, že firma překonala ekonomickou krizi. 
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Graf 2.1 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1992-2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Od zahájení podnikatelské činnosti bylo do podniku investováno 190 miliónů korun. 

Investice byly na podporu zvýšení efektivity a kvality výroby, dále jako vzdělávací projekty 

pro zaměstnance. Krytí pro tyhle rozsáhlé investice se čerpalo z dosaženého zisku z minulých 

let, z úvěrů a dotací z Evropské Unie a ČR. 

 

Hlavním důvodem podnikání je dosahovat zisk. Následující graf 2.2 ukazuje, jak se 

vyvíjel zisk ve firmě Kovar během let 2004 – 2012. Nejvyššího zisku bylo dosaženo v roce 

2011 a to ve výši necelých 58 miliónu korun. I přes ekonomickou krizi firma po celou dobu 

podnikání dosahuje zisku. Ekonomická krize se odrazila jak ve velikosti čistého zisku, ale 

také v počtu zaměstnanců. 
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Graf 2.2 Vývoj čistého zisku v letech 2004 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování z interních materiálů společnosti 

 

 

2.7. Ukazatele rentability 

 

Rentabilita, či výnosnost nám ukazuje poměr mezi finančními prostředky, které jsme 

našimi aktivitami získali, a dále mezi finančními prostředky, které jsme museli vložit na tyhle 

aktivity. Následující výpočty, jsou počítány za roky 2010, 2011 a 2012 pomocí ukazatelů 

výnosnosti. Tedy přesně pomocí ROA (Return on Assets) a ROE (Return on Equity).  

 

Rentabilita aktiv 

Ukazuje, kolik procent přinese každá investovaná koruna do aktiv podniku. ROA by 

měla být s postupem času rostoucí. 

Výnosnost celkových aktiv (ROA) =     
 
            (2.1) 

kde: EBIT …. Zisk před úroky a zdaněním 

A … Aktiva 
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Rentabilita vlastního jmění 

 

Ukazuje, míru zhodnocení vlastního kapitálu. ROE by měla být s postupem času 

rostoucí. 

Výnosnost vlastního jmění (ROE) =    
  

            (2.2) 

kde: EAT …. Čistý zisk 

  VK …. Vlastní kapitál 

 

Rok 2010 

ROA =
      

       
 * 100 = 10,27 % 

 

ROE = 
      

       
 * 100 = 13,10 % 

 

Rok 2011 

ROA = 
      

        
 * 100 = 28,04 % 

 

ROE = 
      

       
 * 100 = 29,04 % 

 

Rok 2012 

ROA = 
      

        
 * 100 = 16,34 % 

 

ROE = 
      

       
 * 100 = 19,20 % 

 

Tab. 2.1 : Ukazatelé rentability v letech 2010-2012 (v %) 

Ukazatel (%) 
Rok 

2010 2011 2012 

ROA 10,27 28,04 16,34 

ROE 13,10 29,04 19,20 

Zdroj: Rozvaha, VZZ a vlastní zpracování 
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Při finančním rozhodování je finanční analýza nezbytná. Zdrojem pro finanční analýzu 

je nejen rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o cash flow, ale také například výroční zprávy, 

statistická šetření a podobné. Je vhodné srovnávat finanční ukazatele s ostatními 

konkurenčními podniky. 

 

Pro vypočítání rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu byla použita rozvaha z let 

2010, 2011 a 2012 (viz příloha č. 1) a dále byl použit výkaz zisku a ztrát z let 2010, 2011 a 

2012 (viz příloha č. 2). 

 

 Ukazatel rentability aktiv ukazuje, jaká část zisku byla vyprodukována z daného 

investovaného kapitálu, neboli z celkových aktiv. Z tabulky 2.1 vyplývá, že nejnižší 

rentability aktiv bylo dosaženo v roce 2010. Přestože v roce 2010 byla hodnota nejnižší, lze 

výsledek považovat za dobrý. V následujících dvou letech rentabilita aktiv rostla. Lze tedy 

říci, že výsledky jsou velmi dobré. V roce 2011 bylo dosaženo nejvyšší rentability aktiv, tedy 

přesněji 28,04 %, což je skoro trojnásobek předcházejícího roku. V posledním roce 2012 

došlo k poklesu rentability aktiv na hodnotu 16,34 %. 

 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu ukazuje výnosnost vlastního kapitálu. Ukazatel 

ROE je důležitý především pro majitele firmy či konkurenci, ale naopak nízkou vypovídací 

schopnost má pro věřitele. Také u tohohle ukazatele platí, že čím ukazatel je větší, tím je to 

pro majitele firmy lepší. Výsledná čísla vypadala podobně jako u přecházejícího ukazatele 

ROA. Nejhoršího výsledku bylo dosaženo v roce 2010, kdy hodnota rentability vlastního 

kapitálu dosáhla 13,10 %. Naopak nejlepšího výsledku se dosáhlo v roce 2011, kdy měl 

ukazatel hodnotu 29,04 %. V posledním sledovaném období došlo k poklesu rentability 

vlastního kapitálu na hodnotu 19,20 %. 
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3. Teoretická východiska 
 

3.1. Předmět a cíle logistiky 

 

Pojem logistika vznikl z řeckého základu „logos“, v překladu znamená rozum. Na 

pojem logistika existuje mnoho různých definic. Ve zkratce lze říci, že se logistika zabývá 

řešením všech oběhových problémů v různých formách organizace.
1
 

 „Logistika představuje strategické řízení funkčnosti, účinnosti a efektivity hmotného 

toku surovin, polotovarů a zboží s cílem dodržet časové, místní, kvalitativní a hodnotové 

parametry požadované zákazníkem. Jeho nedílnou součástí je informační tok propojují 

vzájemně logistické články od poskytování produktů zákazníkům (zboží, sužby, přeprava, 

dodávky) až po získávání zdrojů.“ 
2
 

Hlavní logistické činnosti, které významně ovlivňují logistický proces jako celek, jsou:
3
 

 zákaznický servis,  

 prognózování/plánování poptávky,  

 řízení stavu zásob,  

 logistická komunikace,  

 manipulace s materiálem,  

 balení,  

 vyřizování objednávek,  

 podpora servisu a náhradní díly,  

 stanovení místa výroby a skladování,  

 pořizování/nákup,  

 manipulace s vráceným zbožím,  

 doprava a přeprava,  

 skladování.  

                                                           
1 STEHLÍK, Antonín a Josef KAPOUN. Logistika pro manažery. Praha: Ekopress, 2008. 266 s. ISBN 

978-80-86929-37-8 
2 ŠTŮSEK, Jaromír. Řízení provozu v logistických řetězcích. Praha: C. H. Beck, 2007. 227 s. ISBN 

978-80-7179-534-6 
3 LAMBERT, D., J. R. STOCK a L. M. ELLRAM. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. 589 s. 

ISBN 80-7226-221-1. 
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Trvalou spokojenost u odběratelů dosáhneme prostřednictvím dodávek a služeb 

v kvalitě, která je zákazníkem preferována. Hlavním cílem podniku je dosáhnout preferované 

kvality výrobků a služeb při minimálních celkových nákladech. Hlavní cíl lze rozdělit do 

dílčích cílů. 

Cíle logistiky by měly vést ze strategie podniku a z celopodnikových cílů. Cíle se musí 

zabezpečovat, aby byly splněny všechny potřeby zákazníků na služby a zboží, ale při 

požadované úrovni a minimálních nákladech.
4
 

3.2.  Výroba a výrobní proces 

 

3.2.1. Výroba 

 

Důvodem, proč se vytváří hmotné statky a služby je uspokojení potřeb zákazníků. 

Prostředkem pro uspokojení potřeb je výroba.  Výroba, je transformační proces, kdy při 

použití vstupních faktorů a cílevědomého lidského chování dochází k vytvoření výrobku nebo 

služby.  Vstupní faktory jsou rozděleny do 4 základních skupin, a to přírodní zdroje, práce, 

kapitál a informace.  Začátkem je vstup těchto faktorů do výroby a konec je v podobě 

finálního produktu, který je určen zákazníkovi.
5
 

3.2.2. Výrobní proces 

 

Výrobní proces není realizován, jak se na první pohled zdá, jen ve výrobních podnicích, 

ale také v institucích poskytující služby. Instituce typu autodoprava, poradenství, nemocnice 

atd. Hotový výrobek je procesem, kdy dochází k postupné nebo jednorázové přeměně 

materiálu. 

Výrobní proces lze rozdělit do tří fází. V první, předzhotovující fázi tzv. předvýrobě 

dochází k výrobě základních dílů, které jsou využity v druhé zhotovující fázi. Jako poslední 

dohotovující fáze je tzv. montáž. Dodělávají se zde finální výrobky.
6
 

 

                                                           
4 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Brno: CP Books, 2005. 315 s. ISBN 80-

251-0573-3. 
5 TOMEK, Gustav a Věra Vávrová. Řízení výroby. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-

955-51 
6 MICHALKO, Milan a Ladislav HÁDEK. Řízení výroby a logistika. Ostrava: Vysoká škola 

podnikání, a.s. v Ostravě, 2007. 117 s. ISBN 978-80-86764-68-9 
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Obr. 3.1 Výrobní proces v podniku 

 

Zdroj: Tomek, G. – Vávrová, V. – 2000 

Výrobní proces se dělí podle míry plynulosti. Buď může být výroba plynulá, nebo 

přerušovaná. Nepřetržitá výroba je využívaná, pokud je to nutné z technologických či jiných 

důvodů. Příklad nepřetržité výroby je zpracování ropy či výroba surové oceli. Na rozdíl  

u přerušovaného výrobního procesu výroba probíhá v předem určených časech. Výrobu lze 

přerušit na určitý čas a pokračovat jindy. Při rozhodování jaký typ výrobního procesu podle 

míry plynulosti zvolit jsou nejdůležitějším aspektem ekonomické náklady. Zpravidla 

nákladnější výroba je plynulá a to ze mzdových nákladů. Naopak přerušovaná výroba má 

menší mzdové náklady, ale její výroba trvá déle. Zde platí, že čas jsou peníze. Nutno zvážit 

veškeré aspekty a vybrat nejvhodnější dle dané situace, ve které se firma nachází.
7
 

 Druhy výrob jsou ovlivněné mnoha aspekty, např. výrobní kapacitou, poptávkou, 

velikostí kapitálu, výrobkovém portfoliu, technologická náročnost výroby, atd. Podle 

množství a počtu druhů výrobků se rozlišuje výroba kusová, sériová a hromadná. Rozdíl mezi 

těmito výrobami je v počtu vyráběných kusů. 

 

                                                           
7 KEŘKOVKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C. H. Beck, 2001. 115 s. ISBN 80-

7179-471-6 
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Podle množství a počtu druhů výrobků se rozlišuje výroba:
8
 

V kusové výrobě se používají univerzální stroje, na kterých je možno zpracovat různé 

druhy výrobků. Zaměstnanci jsou vysoce kvalifikovaní. Charakteristickým znakem je velký 

počet výrobků, které jsou vyráběny v opravdu malém množství.  

Sériová výroba je produkce stejných výrobků v menším počtu druhů. Vyrábí se 

v dávkách tzv. sériích. Po dokončení dávky jednoho výrobku se začne vyrábět jiný druh 

výrobku. Stroje jsou univerzální, ale i speciální. Jako u stojů je to podobné i se zaměstnanci, 

je potřeba jak kvalifikovaných pracovníků pro obsluhu strojů, tak i méně kvalifikovaných pro 

pomocné práce. 

U hromadné výroby jde o produkci s úzkým sortimentem, kde se produkuje mnoho 

kusů. Pracoviště jsou většinou určena k jedné stálé opakující činnosti, a proto bývají vybavena 

vysoce výkonnými specializovanými stoji. Je třeba vysoce kvalifikované zaměstnance pro 

řízení a opravy specializovaných zařízení, ale zároveň existuje řada prací, pro které je možné 

využít nekvalifikovaných zaměstnanců. 

Produkce se rozlišují i v možnosti vyhovět přesnému přání zákazníka. V následujícím 

grafu lze porovnat objem výroby a náklady, které různé produkce přinesou. Kusová výroba 

má nízké fixní náklady, ale s objemem výroby prudce rostou variabilní náklady. Hromadná 

výroba je opačným případem. Fixní náklady jsou velmi vysoké, ale variabilní náklady rostou 

velmi pomalu. Pomalý růst variabilních nákladů je velkou výhodou při plné využití kapacity. 

Problém nastává tehdy, pokud není dostatečná poptávka. Při nízké produkci se projeví velká 

zátěž fixních nákladů. Problematika se nazývá provozní páka a je nastíněná v následujícím 

grafu. Sériová výroba se nachází mezi kusovou a hromadnou výrobou. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 KEŘKOVKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C. H. Beck, 2001. 115 s. ISBN 80-

7179-471-6 
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Obr. 3.2 Provozní páka- v závislosti objemu výroby 

 

Zdroj: Keřkovský, M. – 2001 

3.3. Rozmístění pracovišť 

 

Ve výrobním procesu základní výrobní a organizační jednotka je pracoviště. Více 

pracovišť, které vyrábí určitý druh výrobku, vytváří výrobní a organizační celek se nazývá 

výrobním úsekem. Po spojení více výrobních úseků vznikne výrobní jednotka. 

Při prostorovém uspořádání výroby je cílem najít ve vymezeném prostoru nejvhodnější 

umístění pracovišť a skladu. Jaké má prostorové umístění výroba je ovlivněno typem výroby, 

manipulačními prostředky, technologickým postupem, charakterem budov, inženýrskými 

sítěmi, komunikačními sítěmi atd. Prostorové řešení ovlivňuje i materiálový tok, který 

v průběhu výroby probíhá. Prostorová struktura ovlivňuje i časovou strukturu. Chceme, aby 

výrobek byl vyroben, co nejrychleji. Zde platí, že čas jsou peníze. Čím kratší čas na výrobu 

jednoho produktu, tím firma zvýší objem produkce a znásobí vložený kapitál. 

3.3.1. Individuální rozmístění  

 

Individuální rozmístění se používá u výroby, kde nelze nebo to není vhodné seskupovat 

výrobní zařízení do skupin. Používá se u kusové výroby, kde se procesy neopakují, a počet 

pracovišť je malý. Individuální rozmístění se používá například v laboratořích nebo malých 

dílnách. 
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3.3.2. Skupinové rozmístění  

 

Skupinové rozmístění pracovišť se používá u výroby, kde jsou složitější procesy a při 

vyšších typech výroby. Existují dvě možnosti, jak slučovat pracoviště. Pracoviště jsou 

seskupeny buď podle výrobního postupu, nebo podle technologie výroby. Dalším řešení může 

být kombinace obou typů uspořádání pracovišť. Tohle řešení nastává velmi výjimečně. 

3.3.3. Předmětné uspořádání 

 

Výrobní zařízení je uspořádáno podle charakteru vyráběného předmětu. Seskupují se 

technologicky odlišné pracoviště, aby výrobek mohl postupovat od jednoho stroje k druhému. 

Předmětné uspořádání je vhodné využít při hromadné výroby. Tedy kdy je vyráběno menší 

počet typů výrobků při velkém objemu produkce. Je vhodné standardizovat pracovní operace, 

aby nevznikaly prostoje. Díky automatizaci procesů vznikají menší výrobní náklady, nižší 

náklady na manipulaci s materiálem. Mezi další výhody patří např. zkrácení průběžné doby 

výroby a firmě umožňuje zaměstnávat lidi s menší kvalifikací. Předmětné uspořádání 

umožňuje snadnější a přehlednější operativní řízení výroby. Velkou nevýhodou je vysoká 

citlivost, pokud dojde k přerušení výroby v určité fázi výroby. Výroba má vysoké nároky na 

synchronizaci času, neboť každá výrobní operace trvá jinou časovou jednotku. Velmi těžko 

výroba reaguje na změny a má menší pružnost.
9
 

3.3.4. Technologické uspořádání 

 

Výrobní zařízení se seskupuje dle technologické příbuznosti zařízení. Technologické 

uspořádání výroby je vhodné využít při širším okruhu vyráběného portfolia v menších 

objemech. Výrobní proces pružněji reaguje na změnu množství, sortimentu a času. Jednotlivé 

výrobky lze individuálně pozměnit dle přesných požadavků zákazníka. Pracoviště se snadněji 

přizpůsobují změně výrobního programu a to bez nákladných změn technologického zařízení. 

Výrobní kapacity dlouhodobého hmotného majetku jsou lépe využívány. Nevýhodou tohoto 

uspořádání je vysoká náročnost na operativní řízení výroby. Vznikají delší materiálové toky  

a doba výrobního cyklu se zvyšuje. Dále vznikají vyšší množství zásob nedokončené výroby  

a prostoje.  

                                                           
9 MACUROVÁ Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. Ostrava: VŠB – Technická 

Univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007. 118 s. ISBN 978-80-248-1419-3 
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3.4. Řízení výroby a zásob 

 

„Politika zásob je považována za jakési „epicentrum“ rozhodování nákupu. Zde 

dochází často ke střetu zájmů a kritérií různých útvarů podniku.“
10

 

3.4.1. Materiálová dispozice 

 

Dodávková pohotovost je odvíjena od spotřeby, zásob a dodávek, které jsou 

naplánovány. Aby byla zjištěna materiálová dispozice, musí se neustále evidovat spotřeba, 

stav zásob a plnění dodávek. Materiálová dispozice se dělí na zakázkově orientovanou  

a spotřebitelsky orientovanou. Zakázkově orientovaná materiálová dispozice ukazuje 

sestavený výrobní program, který je vytvořen ze zákaznických objednávek. Řídícím 

nástrojem se stává výrobní program. Problém vzniká v okamžiku, kdy dojde k neplánované 

spotřebě materiálu. V spotřebitelsky orientované materiálové dispozici se řídícím nástrojem 

stává průběžná spotřeba, kterou sklad eviduje.
11

 

Při nákupu se určuje, zda pořizované statky budou uskladněny či rovnou využity ve 

výrobě. Zásoby představují velkou finanční investici. Díky, kvalitnímu řízení lze docílit, co 

nejmenších nákladů, které s nákupem a skladováním statků souvisí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, 2007. 378 

s. ISBN 978-80-247-1479-0 
11 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, 2007. 378 

s. ISBN 978-80-247-1479-0 
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Obr. 3.3 Vztah nákupu a skladování 

 

Zdroj: Tomek, G. – Vávrová, V. – 2007 

Postup přísunu materiálu probíhá na základě spotřeby. Jsou 4 druhy opatřování statků:
12

 

Případové opatřování - nezávislé na výrobě, týká se především strojů a zařízení. 

Nakupuje se dle potřeby. Při rozhodnutí nákupu investičního zboží je nutné prověřit 

hospodárnost pro každý nákup. 

Synchronizované s výrobou – není vytvářena žádná zásoba. Objednávky materiálu 

vychází z krátkodobého plánu výroby, který se vytváří maximálně na jeden den. Materiál je 

připraven, k zahájení výroby plánovaného dne. Aby firma byla schopna provozovat daný 

přístup, vychází se z toho, že má přesně stanovené dodavatelsko-odběratelské vztahy. Na 

spolehlivost dodavatelů a dokonalou komunikační techniku je kladen velký důraz. Dalším 

předpokladem je znalost potřeby v okamžiku dodání, který je určen na stanovený den, 

popřípadě hodinu. 

Spojené se zakázkou – materiál se shromažďuje postupně a krátkodobě. Využívá se při 

menších sériích, kdy se spotřeba odvíjí z kusovníku. 

                                                           
12 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, 2007. 378 

s. ISBN 978-80-247-1479-0 
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Spojené s doplňováním zásob – zásoba se vytváří na sklad. Materiál nelze objednávat 

podle zakázek, běžně vzniklá u opakované výroby či při výrobě podobných výrobků. Zde 

vzniká riziko, že se nakoupený materiál nespotřebuje. Lze předcházet pomocí včasné reakce 

změnou objednávky. 

 Cílem je dosáhnout optimálního vztahu mezi náklady, které vznikají při držení zásob  

a úrovní zákaznického servisu. 

3.4.2. JUST IN TIME 

 

Samotný název „právě v čas“ značí, že dodávky probíhají ve stanovených termínech 

podle potřeb odběratele. Dodávky jsou časté, ale množství dodávaného statku je menší. Cílem 

metody JUST IN TIME je dosáhnout minimální pojistné zásoby a tím snížit i finanční 

potřebu, která je běžně vázaná v zásobách. Metodu lze aplikovat mezi podniky, tedy 

dodavatelsko-odběratelské vztahy, nebo v rámci jedné firmy mezi jednotlivými divizemi.
13

 

 Aby mohlo JIT fungovat, musí být dodrženy následující předpoklady:
14

 

- Přepravu zajišťuje kvalitní dopravce 

- Dodavatel garantuje kvalitu dodávky a podává informace, které odběratelé využívají 

při plánování a operativní řízení výroby 

- Náklady, které přináší přeprava, musí být nižší než náklady na držení zásob 

 

3.4.3. Trojúhelníková metoda 

 

Trojúhelníková metoda se používá v případech, kde se nachází jen jeden druh vztahu 

(např. množství přepravovaného materiálu mezi jednotlivými pracovišti), který je rozhodující 

a ostatní vztahy jsou podřadné. Principem této metody je minimalizace vzdáleností mezi 

pracovištěm.  

 

                                                           
13 TUČEK, David a Roman BOBÁK. Výrobní systémy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 

298 s. ISBN 80-7318-381-1 
14 DRAHOTSKÝ, Ivo a Bohumil ŘEZNÍČEK. Logistika procesy a jejich řízení. Brno: Computer 

Press, 2003. 334 s. ISBN 80-7226-521-0 
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Při využití trojúhelníkové metody se vychází z dvou pracovišť s největším počtem 

kontaktů. Pracoviště s největším počtem kontaktů tvoří základnu trojúhelníku, na jehož vrchol 

umístíme další pracoviště, které má s pracovišti na základně nejvíc kontaktů nebo největší 

materiálové tok. Každá strana trojúhelníku pak tvoří základnu, které je přiřazen další vrchol  

a tím pádem vznikne další trojúhelník. Trojúhelníky propojujeme do té doby, než do sestavy 

začleníme všechny pracoviště. V praxi není trojúhelníková metody přesně uplatnitelná, proto 

se k ní pouze přibližujeme. 

Podstata spočívá v tom, že objekty, mezi kterými je největší objem přeprav, se umísťují, 

co nejblíže vedle sebe. Další objekt, který má největší dopravní vztah alespoň s jedním 

z předchozích objektů, se umístí na vrcholu rovnostranného trojúhelníka. Nezbytnou nutností 

je znalost toků mezi objekty. Ty se získají ze šachovnicové tabulky, která udává 

technologické a dopravní vztahy mezi objekty a objemy přepravovaného materiálu.
15

 

Jako první při použití trojúhelníkové metody musíme označit veškeré objekty, které 

budou rozmisťované, např. pomocí čísly. V dalším kroku se sestaví šachovnicové tabulky, 

které jsou ze vztahu přepravovaného množství materiálu. Dále se sestavuje tabulka 

přepravovaného materiálu, která je sestavená postupně podle objemu přepravovaného 

materiálu. Z tabulky se stanoví priorita jednotlivých toků a označí se dle tabulky 3.1
16

 

Tab. 3.1 Označení priorit 

Označení priority Slovní vyjádření Barevné označení 

A Absolutně nutná Červená 

B Důležitá Modrá  

C Nevýznamná Zelená 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle logické úvahy se následně rozmísťují jednotlivá pracoviště do trojúhelníkové sítě. 

Jako první je umístěno pracoviště s největším přepravovaným množstvím. Dále se umísťují 

dle přepravovaného množství příslušné pracoviště. Jako poslední krok je navržení rozmístění 

pracovišť, dle trojúhelníkové sítě. 

                                                           
15 NOVOTNÝ, Tomáš. Organizace výroby v podniku. Ostrava, 2010. Bakalářská práce. Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra 

ekonomiky a managementu v metalurgii. 
16 JANOŠ, Vojtěch. Návrh dispozice výrobní haly a optimalizace výrobního procesu. Ostrava, 2013. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stojní, Katedra 

mechanické technologie. 
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3.5. Výrobní kapacita 

 

Výrobní kapacitou je myšleno maximální množství výrobků, které lze vyrobit za 

optimálních podmínek v určitém podniku ve vymezeném časovém období a za přesně 

stanovených podmínek.
17

 

Při výpočtu kapacity musíme znát využitelný časový fond, výkonnost pracoviště a jako 

poslední pracnost výrobku. 

Využitelný časový fond zjistíme podle počtu časových jednotek, za kterých je zařízení 

v provozu. Zjišťuje se za určité časové období.
18

 

VČF = (tpd * s * th) * kn       (3.1) 

kde: tpd …… počet pracovních dnů v daném období (nutno snížit o nepracovní dny) 

  s …...... počet směn 

  th …….  počet pracovních hodin v jedné směně 

kn …… součinitel nezbytné nečinnosti i-tého zařízení jako poměr VČF a času 

nezbytné nečinnosti 

  

                                                           
17 MACUROVÁ Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. Ostrava: VŠB – Technická 

Univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007. 118 s. ISBN 978-80-248-1419-3 
18 MACUROVÁ Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. Ostrava: VŠB – Technická 

Univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007. 118 s. ISBN 978-80-248-1419-3 
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4. Analýza současné situace 
 

Praktická část je zaměřena na zhodnocení aktuální situace ve společnosti Kovar, a.s. 

Kapitola je věnována přesně daným krokům a popisu provedené analýzy. Firma Kovar, a.s. 

vyrábí kontejnery, proto během výroby je potřeba přemístit velké množství materiálu, hlavně 

tedy při stavbě hlavní kostry kontejneru. V bakalářské práci se budu zabývat přepravou 

materiálu, který je hlavní kostrou kontejneru. Kostra kontejneru se skládá především z plechů 

a různých ocelových částí, které se dále buď upravují na potřebnou velikost, nebo se přímo 

svařují. Jelikož materiál často mění místo, a přepravuje se pomocí vozíku na různá pracoviště, 

je tedy nutné, aby pracoviště a sklady byly vhodně umístěny.  

4.1. Popis současného stavu v uspořádání pracovišť a manipulací na 

pracovištích 

 

4.1.1. Dělení materiálů 

 

Řezání profilů 

Při přípravě a řezání materiálů (profilů) jsou využívány pásové pily. Stříhání plechů se 

provádí pro konkrétní zakázku, v konkrétních rozměrech a typech. Dělení profilů se provádí 

na třech místech areálu. První zahrnuje 3 ks pásových pil, které tvoří 3 samostatná pracoviště 

vedle budovy skladu.  Druhé místo obsahuje 1 ks pásové pily, která se nachází v hale, kde se 

svařují podsestavy. Přísun profilů ze skladu na pracoviště pásových pil se provádí za pomoci 

vysokozdvižného vozíku. Po uříznutí přířezu se profil umisťuje ručně na speciální nosič 

profilů uloženého v blízkosti pásových pil. Speciální nosiče jsou vzdálené přibližně 2 metry.  

Třetím místem je pracoviště plazmy (ruční řezání), které zabezpečují proces dělení  

a upravování konců profilů, zejména pak podsestavy podlah a stropů. Přísun materiálu se 

skládá ze dvou kroků, kdy v prvním kroku přísun profilů ze skladu se provádí 

vysokozdvižným vozíkem na místo pod mostový jeřáb a v druhém kroku svářeč přesunuje 

profily do blízkosti pracoviště dělení profilů neboli k ruční plazmě. Odsun a odkládání přířezů 

se skládá ze dvou kroků, kdy v prvním kroku zpracovaný profil svářeč odkládá do blízkosti 

pracoviště ruční plazmy a dále svářeč z tohoto místa přesouvá profil k další operaci. Další 

operací je svařování podlah a stropů. 
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Obr. 4.1 Pásové pily 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Stříhání plechů 

Stříhání plechů se provádí na jednom místě v areálu a zahrnuje 3 hydraulické nůžky, 

které představují 3 samostatná pracoviště. Přísun plechů ze skladu se provádí 

vysokozdvižným vozíkem. Přesun plechů na stůl nůžek provádí obsluha nůžek a to pomocí 

mostového jeřábu nebo ručně podle velikosti plechu. Přístřihy pracovníci nůžek odsouvají 

z pracoviště nůžek do blízkosti ohraňovacího lisu. 

 

Ohraňování/ opracování materiálů 

Ohraňovací lisy jsou uspořádány v počtu 3 kusů, ve stejné hale společně 

s hydraulickými nůžkami. Přísun dávky na pracoviště provádí obsluha lisu. Obsluha 

ohraňovacího lisu ručně jednotlivé přístřihy zakládá do ohraňovacího lisu pro vlastní 

ohranění. Odkládání a odsun ohraněných dílů provádí pracovníci ohraňovacích lisů ručně na 

místo v blízkosti ohraňovacího lisu na paletu nebo nosič polotovarů. 
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Obr. 4.2 Materiál po opracování 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Svařování podsestav 

Přísun přístřihů, přířezů a dalších vstupních polotovarů se provádí pomocí 

vysokozdvižného vozíku nebo paletového vozíku do haly k jednotlivým pracovištím. Svářeč 

po vyrobení podsestav a detailů odsunuje podsestavy na okraj stolu nebo na paletu vedle 

pracovního stolu.  

Obr. 4.3 Část výrobku nachystána na svařování  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Podlahy a stropy kontejnerů 

Jednotlivá pracoviště jsou umístěna u vnitřních stěn haly. Uprostřed po celé délce haly 

je prostor určený k manipulaci se vstupujícími, přířezy, přístřihy a podsestavami pro sestavení 

podlah a stropů. Pracoviště jsou vybavena „kozami“ a „íčky“, která slouží jako podstavce. 

Přípravky pro svařování podlah a stropů a seřazující se podle požadovaných parametrů., 

rozměrů jednotlivých typů podlah a stropů kontejnerů. 

 Přířezy, přístřihy, podsestavy a další vstupní polotovary do haly na jednotlivá 

pracoviště zaváží pracovník pomocí vysokozdvižného vozíku nebo pomocí paletového 

vozíku. Vstupní polotovary uloží podle jejich velikosti buď na volné místo za vstupními 

vraty, nebo v blízkosti pracoviště v hale. Na pracoviště si polotovary pokládá svářeč sám nebo 

mu pomáhá spolupracující svářeč, další možností je pak pomocí mostového jeřábu. 

V průběhu sestavení a svařování podlah a stropů kontejnerů manipulaci s díly provádí 

svářeč se spolupracujícím svářečem společně nebo sám, popřípadě pomocí jeřábu pokud to 

povaha manipulace a vlastnosti dílu vyžadují, jako je například otáčení rozpracované podlahy 

nebo stropu. 

Vyrobené podlahy či stropy odsunují svářeči pomocí mostového jeřábu v hale na místo 

u vrat. Dále odtud podlahy a stropy přesunují pracovníci pomocí vozíku na další operaci. 

Obr. 4.4 Svařování 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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4.1.2. Popis využívání IS v oblasti skladování 

 

Evidence příjmů 

Do informačního systému vkládá informace neboli data o materiálu skladová účetní na 

základě průvodních dokladů dodávky materiálů (dodací a nákladový list. Podle denní doby 

doručení dodávky materiálu dochází ke zpoždění ve vložení informací do IS až v délce 

jednoho pracovního dne. 

Evidence výdejů 

Do IS vkládá informace neboli data o vyskladněném materiálu skladová účetní na 

základě souhrnného dokladu- výdejky na vyskladnění materiálu. Souhrnný doklad neboli 

výdejku vypisují skladníci na základě žádanky na materiál od mistrů. Vkládání informací do 

IS o veškerém vyskladněném materiálu v průběhu daného dne za obě směny se provádí až 

následující den. 

IS poskytuje informace: 

- Kmenové informace o nakupovaných/ skladovaných položkách 

- Jednotlivé pohyby skladových položek – příjem/ výdej materiálu 

- Přehled o pohybech materiálu v souhrnu „Pohyby na skladových položkách“, kde      

je uvedeno: 

 Označení typu pohybu (příjem, výdej) 

 Označení skladové položky 

 Název zboží 

 Celkové množství položky vztahující se k pohybu materiálu 

 Cena za toto množství v Kč 

 

4.2. Popis stávající situace skladového boxu 

 

Materiál, který vozík přemisťuje, musí být vždy ze skladu umístěn do skladového boxu 

a poté se rozváží na další pracoviště. V příloze č. 3 je mapa areálu firmy. Dále v příloze č. 4 

jsou popsány jednotlivé budovy z mapy areálu.  Jako první v popisu stávající situace jsou 

popsány budovy z mapy. V analýze současné situace bude jako druhá vypočítána kapacita 
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vozíku, který daný materiál přepravuje. Dále budou uvedeny veškeré náklady, které se týkají 

jednoho vozíku.  

Dalším krokem je sestavení nejčastějších šesti tras. Vozík převáží materiál na paletě. 

Každá paleta obsahuje 25 kusů materiálu. Po sestavení tabulky s nejčastějšími toky materiálu, 

bude každá trasa jedné palety přesně popsána a ukázána pomocí mapy. Na mapě jsou 

znázorněny dvě barevné trasy. První, červená trasa ukazuje, jak vozík jede při zavážení 

materiálu na dané pracoviště. Druhá modrá barva, ukazuje trasu, po které se vozík vrací 

z daného pracoviště zpět do skladu oceli. Nakonec budou veškeré ujeté metry vozíku 

spočítány a vyhodnoceny. Dále bude sestavena tabulka, která ukazuje materiálový tok mezi 

jednotlivými pracovišti. A následně dle výsledků z tabulky bude sestavena, pomocí 

trojúhelníkové metody, trojúhelníková síť. 

4.2.1.  Varianta A 

 

Ve variantě A dochází k přepravě materiálu ze skladu oceli a zámečnické dílny do 

skladovacích boxů A, následně jsou uloženy do skladovacích boxů A, následně jsou zaváženy 

na různá pracoviště. Tabulka 4.1 ukazuje nejčastější trasy přepravy šesti palet.  

Obr. 4.5 Skladovací boxy A 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.1 Postup nejčastějších materiálových toků 

Název 

pracoviště 
Paleta 1 Paleta 2 Paleta 3 Paleta 4 Paleta 5 Paleta 6 

Sklad oceli 
23 23 23 23 23 23 

Skladové boxy A Boxy A Boxy A Boxy A Boxy A Boxy A Boxy A 

Lisovna, Obrobna  07  07   

Svařovna II 10 10 10    

Svařovna 

nadměrů II 
   11 11  

Přípravna 

polotovarů 
     22 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.2 ukazuje, kolik ujede každá paleta, než dorazí na konečné pracoviště. Při 

přepravě je materiál naložen na palety, kdy každá paleta obsahuje 25 ks materiálu, tzn., že ve 

variantě A je přepraveno celkově 150 ks materiálu. Ve variantě A vozík ujede 1 553 metrů, 

než přepraví 6 palet materiálu na dané pracoviště. Následující tabulka 4.3 ukazuje, kolik vozík 

ujede bez palety z daného pracoviště zpět do skladu oceli. Vozík ujede při cestě zpět do 

skladu 1 050 metrů. Celkově vozík překoná 2 603 metrů. 

Tab. 4.2 Vzdálenosti při přepravě palet na dané pracoviště  

Číslo palety Odkud   Kam Celková vzdálenost (metry) 

1 23  10 285 

2 23  10 332 

3 23  10 285 

4 23  11 286 

5 23  11 239 

6 23  22 126 

Celkem    1 553 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab.  4.3 Vzdálenosti při cestě zpět do skladu oceli 

Číslo palety Odkud   Kam Celková vzdálenost (metry) 

1 10  23 204 

2 10  23 204 

3 10  23 204 

4 11  23 158 

5 11  23 158 

6 22  23 122 

Celkem    1 050 

Zdroj: vlastní zpracování 

Trasy přepravy palet 

V následující kapitole budou popsány trasy přepravy. Bude přesně rozebráno, kolik 

ujede metrů při každém přesunu palet. 

Paleta 1 

Paleta jedna bude přemístěna ze skladu oceli do skladovacího boxu A, následně bude 

převezena na pracoviště svařovna II. Vzdálenost mezi skladem oceli a skladovacího boxu A  

je 90 metrů, následně pracoviště svařovny je vzdáleno od skladovacího boxu 195 metrů. Pro 

přepravu palety 1 je potřeba celkově 285 metrů. Při cestě zpět do skladu oceli vozík ujede 

204 metrů. Celkově pro přepravu první palety překoná vozík vzdálenost 489 metrů. 
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Obr. 4.6 Trasa palety 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Paleta 2 

Materiál palety číslo dvě se přemísťuje ze skladovacího boxu A na pracoviště lisovny a 

obrobny. Dále pokračuje z lisovny a obrobny na svařovnu II. První vzdálenost ze skladu oceli 

do skladovacího boxu je 90 metrů, vzdálenost z boxu na pracoviště lisovny a obrobny činí 27 

metrů, poslední přepravení na svařovnu činí 215 metrů. Celkově paleta 2 překoná vzdálenost 

332 metrů. Paleta 2 překonává největší vzdálenost z nejčastější přepravovacích cest. Vozík 

při cestě zpět do skladu oceli ujede 204 metrů. V konečném součtu při přepravě palety 2 

vozík najede 536 metrů. 

Obr. 4.7 Trasa palety 2 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Paleta 3 

Paleta 3 má stejnou trasu přepravy jako paleta 1. Při přepravě materiálu na paletě 3    je 

překonána vzdálenost ve velikosti 285 metrů. Následně ujede 204 metrů zpět do skladu 

oceli. Celkově vozík najede 489 metrů. 

Paleta 4 

První řadě se materiál přemístí do úložných boxů, dále se zaváží na pracoviště lisovny a 

obrobny. Nakonec se zaváží na pracoviště svařovna nadměrů II. Celkově paleta 4 překonává 

vzdálenost 286 metrů. Při cestě zpět do skladu oceli musí vozík překonat vzdálenost 158 

metrů. 

Obr. 4.8 Trasa palety 4 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Paleta 5 

Materiál na paletě 5 se v první řadě umísťuje do skladovacího boxu, dále putuje do 

svařovny nadměrů II. Celkově překonává vzdálenost 239 metrů, než dorazí materiál na dané 

pracoviště, dále musí vozík ujet 158 metrů při návratu zpět do skladu. Celková vzdálenost    

je rovna 397 metrům. 
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Obr. 4.9 Trasa palety 5 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Paleta 6 

Paleta 6 překoná 90 ti metrovou vzdálenost ze skladu oceli do skladovacího boxu, dále 

pokračuje do přípravny polotovarů. Cesta do přípravny polotovarů je vzdálena 36 metrů. 

Celkově paleta 6 ujede nejmenší vzdálenost. Ujede celkově pouze 126 metrů. 

Obr. 4.10 Trasa palety 6 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Znázorněním všech tras jsme zjistili objemy přepravovaného materiálu mezi 

jednotlivými pracovišti. Je to ukázáno a zhodnoceno na 6 paletách a každá paleta obsahuje 25 

ks materiálu. Objemy jsou získané z jednotlivých přesunů a každá hodnota je součtem 

dopravovaného materiálu na daném materiálovém toku. Dopravní cesty se seřazují podle 

množství přepraveného materiálu. K cestám jsou přiřazené stupně důležitosti, aby se vědělo, 

která pracoviště patří k těm nejdůležitějším. 

Tab.  4.4 Tabulka přepravovaného materiálu 

Odkud   Kam  Množství (ks) Skupina 

23  Skladovací boxy A 150 A 

Skladovací boxy A  10 50 B 

Skladovací boxy A  07 50 B 

07  10 25 C 

07  11 25 C 

Skladovací boxy A  11 25 C 

Skladovací boxy A  22 25 C 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dle tabulky 4.4 se zjistilo, že největší materiálový tok probíhá mezi skladem oceli a 

skladovacími boxy. Dále mezi důležité toky materiálu patří tok materiálu ze skladovacích 

boxů do lisovny a ještě tok ze skladovacích boxů do svařovny II. Mezi nevýznamné patří 

všechny ostatní materiálové toky mezi pracovišti. 

Na základě tabulky 4.4 byla sestavena trojúhelníková síť. Při rozmisťování jednotlivých 

pracovišť byl kladen důraz na vzájemné propojení mezi pracovišti. 
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Obr. 4.11 Trojúhelníková metoda 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Předchozí výsledky ukazují, že největší objem materiálu je přepravován mezi skladem 

oceli a skladovacími boxy. Proto následně je navrženo přemístění skladovacích boxů. 

Na obrázku můžete vidět aktuální umístění skladu oceli a také nové plánované umístění 

skladovacích boxů. 

Obr. 4.12 Aktuální umístění skladovacích boxů a plánované umístění skladovacích boxů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V konečné fázi budou obě varianty (varianta A i varianta B) srovnány. Bude srovnáváno 

podle ceny přepravy jedné palety materiálu. 

Aktuální umístění skladovacích 

boxů 

Plánované umístění 

skladovacích boxů 
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4.2.2. Varianta B 

 

U varianty B je fiktivně naplánované, kam by se mohly skladovací boxy přemístit, aby 

došlo k finanční úspoře. Bylo vybráno místo, kam by se mohly skladovací boxy umístit,  

u skladu oceli. Důvodem přemístění skladovacích boxů není jen finanční úspora, ale také, že 

vozík převeze větší množství materiálu. Při vyšším přemístění materiálu nedochází 

k prostojům na pracovištích, kde se na daný materiál aktuálně čeká. 

Jako ve variantě A bude vše vypočítáno na paletách o stejných trasách. Změna bude ve 

skladovacích boxech. 

Na obrázku můžete vidět sklad oceli a zámečnickou dílnu. Před touhle budovou            

je možný prostor pro vznik skladovacích boxů. 

Obr. 4.13 Místo pro skladovací boxy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.5 Postup nejčastějších materiálových toků 

Název 

pracoviště 
Paleta 1 Paleta 2 Paleta 3 Paleta 4 Paleta 5 Paleta 6 

Sklad oceli 
23 23 23 23 23 23 

Skladové boxy A Boxy A Boxy B Boxy B Boxy B Boxy B Boxy B 

Lisovna, Obrobna  07  07   

Svařovna II 10 10 10    

Svařovna 

nadměrů II 
   11 11  

Přípravna 

polotovarů 
     22 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 4.6 je ukázáno, kolik celkově každá paleta překoná metrů. Vždy paleta začíná 

ve skladu oceli, dále pokračuje přes skladovací boxy B, dále na různé pracoviště. Jako ve 

variantě A platí, že každá paleta obsahuje 25 ks materiálu, tj. celkově je přepravováno 150 

kusů materiálu. Při přepravě palet na dané pracoviště vozík urazí vzdálenost 1 387 metrů.  

Dále vozík ujede při návratu z pracovišť zpět do skladu oceli, při šesti daných variantách 

závozu dalších 1 050 metrů. Vzdálenost při cestě zpět platí obě varianty stejně. Neboť 

konečné pracoviště, kam se materiál zaváží, jsou stejné. Dohromady vozík překoná 

vzdálenost 2 437 metrů. 

Tab. 4.6 Vzdálenosti při přepravě palet 

Číslo palety Odkud  Kam Celková vzdálenost (metry) 

1 23  10 222 

2 23  10 347 

3 23  10 222 

4 23  11 276 

5 23  11 176 

6 23  22 144 

Celkem    1 387 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3. Náklady 

 

4.3.1. Náklady na nový vozík za rok 

 

Do nákladů na nový vozík je zahrnuta pořizovací cena vozíku, opravy, servis, mzdy  

a pohonné hmoty za jeden rok. Celkové náklady jsou ve výši 2 204 000 Kč. Nejpodstatnější 

část nákladů tvoří cena vozíku, nejméně pak opravy a servis. 

Tab. 4.7 Náklady na nový vozík za rok 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: z interních dokladů firmy 

 

4.3.2. Náklady na přestavbu skladovacích boxů 

 

Náklady na přestavbu skladovacích boxů nebudou zahrnuty do celkových nákladů. 

V obci Leskovec, kde firma sídlí, aktuálně probíhá projekt Čistá řeka Bečka II. Projekt Čistá 

řeka Bečva II je tvořen skupinou dílčích projektů v oboru stokování a čištění odpadních vod 

v 18 městech a obcích mikroregionu Vsetínsko. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je financován fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí České 

republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt zasáhne i společnost 

Kovar. Výkopové práce budou probíhat v areálu firmy, tedy přesněji pod skladovacími boxy. 

Náklady na přestavbu skladovacích boxů tedy nebudou brány v potaz, neboť přestavba bude 

Náklady na nový vozík za rok 

Pořizovací cena 1 400 000 Kč 

Opravy, servis 30 000 Kč 

Mzdy vč. režií 644 000 Kč 

PHM 130 000 Kč 

Náklady celkem 2 204 000 Kč 
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spolufinancována z Evropské unie. Celkové náklady budou brány z nákladů na nový vozík za 

rok, tj. 2 204 000 Kč. 

4.4. Kapacitní propočty 

 

Kapacitou vozíku, lze rozumět maximální počet kilometrů, které vozík ujede při 100% 

vytížení za určité časové období. V bakalářské práci bude časovým obdobím brán jeden rok. 

Ve společnosti se pracuje ve dvousměnném pracovním provozu (tzn. 250 pracovních dnů), 

kdy pracovní směna tvá osm hodin a vozík má průměrnou rychlost 15 km/h. Během roku je 

ve firmě celozávodní dovolená, která trvá 20 dní (tzn. 320 hodin za rok). Dále provedení 

opravy a údržby je naplánované v rozsahu 160 hodin za rok. 

VČF = (tpd * s * th) * kn        (4.1) 

VČF vozíku = (250 dnů * 2 směny * 8 hodin délka směny) – (320 hodin celozávodní 

dovolená + 160 hodin plánované opravy a údržba) = 3 520 hodin 

Využitelný časový fond vozíku je 3 520 hodin. 

 

Maximální počet ujetých km/rok = VČF * rychlost     (4.2) 

Maximální počet ujetých km/rok = 3 520 hodin x 15 km/h = 52 800 km/rok 

Pro zjištění výše ceny přepravy jedné palety je nezbytné vypočítat, kolik může vozík 

maximálně ujet metrů za rok. Vozík ujede maximálně 52,8 milionů metrů za rok, při rychlosti 

15 km/hodinu. 

Cena 1 metru = 
 náklady na nový vozík za rok 

maximální počet ujetých metrů za rok 
       (4.3) 

Cena 1 metru = 
 2 204 000  Kč 

52 800 000  m 
 = 0,0417424242 Kč/m 

 

Zjištění ceny jednoho metru je nezbytné při srovnání obou variant. Cena jednoho metru 

se nemění, ale mění se množství přepraveného materiálu. Samozřejmě firma chce přepravit, 

co nejvíce materiálu. Pokud firma přepraví více materiálu, sníží náklady a dále zvýší objem 

výroby. Přeprava materiálu na jeden metr stojí firmu cca 0,042 Kč. 
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Průměrný počet metrů na jednu paletu = 
počet ujetých metrů při přepravě 6 palet

počet palet
  (4.4) 

Průměrný počet metrů na jednu paletu varianta A = 
2 603  m 

6  ks 
 = 433, 834 m/paleta 

Průměrný počet metrů na jednu paletu varianta B = 
2 437  m 

6  ks 
 = 406,167 m/paleta 

V průměru při přepravě jedné palety materiálu musí vozík překonat u varianty A 

434,834 metrů, u varianty B 406,167 metrů.  

Cena přepravy jedné palety materiálu = 
průměrný počet metrů na jednu paletu

cena 1 metru
  (4.5) 

Cena přepravy jedné palety materiálu varianta A = 
433 834  m paleta 

0 042  Kč m 
 = 18,221 Kč/paleta 

Cena přepravy jedné palety materiálu varianta B = 
406 167  m paleta 

0 042  Kč m 
 = 17,059 Kč/paleta 

 

Množství přepravených palet za rok = 
maximální počet ujetých km rok

průměrný počet m paleta
   (4.6) 

Množství přepravených palet za rok varianta A = 
52 800 000  m 

433 834  m paleta 
 = 121 705 palet/ rok 

Množství přepravených palet za rok varianta B = 
52 800 000  m 

406 167  m paleta 
 = 129 995 palet/rok 

  



 

45 
 

5. Vyhodnocení a návrhy vedoucí k optimalizaci výrobního procesu  
 

V téhle kapitole dojde k vyhodnocení obou variant a vznesení návrhu na vylepšení 

výrobního procesu.  

Tab. 5.1 Srovnání tras přepravy palet 

Číslo 

palety Odkud  Kam 

Celková vzdálenost 

varianta A (metry) 

Celková vzdálenost 

varianta B (metry) 

1 23  10 285 222 

2 23  10 332 347 

3 23  10 285 222 

4 23  11 286 276 

5 23  11 239 176 

6 23  22 126 144 

Zdroj: vlastní zpracování 

Paleta 1 

Při přepravě první palety varianty A musí vozík překonat vzdálenost 285 metrů, při 

variantě B musí překonat pouze 222 metrů. Dochází zde k ušetření o 63 ujetých metrů, dále 

dochází k úspoře času a materiál je rychleji na pracovišti. Doporučení varianty B. 

Paleta 2 

U varianty A musí ujet vozík s materiálem 332 metrů, u varianty B 347 metrů. Při 

přepravě druhé palety je umístění skladovacích boxů ve variantě A, ale pouze o 15 metrů. 

Doporučení varianty A. 

Paleta 3 

Paleta tři má stejný průběh jako paleta1. Doporučení varianty B. 

Paleta 4 

Než se přepraví paleta 4, urazí vozík 286 metrů při variantě A, při variantě B vozík 

urazí 276 metrů. Dochází k malému ušetření. Tedy přesněji dochází k ušetření 10 metrů. 

Doporučení varianty B. 
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Paleta 5 

Při přepravě palety 5 dochází k dalšímu velkému rozdílu v počtu ujetých metrů. Při 

variantě A vozík překonává vzdálenost 239 metrů, při variantě B pouze 176 metrů. Vozík 

ujede tedy o 63 metrů méně. Stejně je tomu i při přepravě první a třetí palety. Doporučení 

varianty B. 

Paleta 6 

Přeprava poslední palety požaduje překonání 126 metrů u varianty A, u varianty B 

požaduje překonat vzdálenost 144. Zde je výhodnější varianta A, neboť dochází k úspoře 18 

metrů. Doporučení varianty A. 

Vzdálenosti při cestě zpět jsou pro obě varianty stejné.  

 

Cenové a množstevní srovnání 

Cena přepravy 1 palety materiálu: 

Varianta A  18,221 Kč 

Varianta B  17,059 Kč  

 

Množství přepravených palet materiálu za rok: 

Varianta A  121 705 Ks 

Varianta B   129 995 Ks 

Při přemístění skladovacích boxů dojde k snížení nákladů na přepravu jedné palety 

z 18,221 Kč na 17,059 Kč. To znamená, že se ušetří 1,162 Kč při přepravě jedné palety. Díky 

přemístění skladovacích boxů se ročně přepraví o 8 290 palet více. Přemístění je nutné 

z důvodů, že probíhá projekt „čistá řeka Bečva“. Dále se zrychlí přeprava materiálu a tím 

dojde i k rychlejší výrobě kontejnerů. Aneb, zde platí pravidlo „čas jsou peníze“.  
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Uspořádání pracovišť: 

Uspořádání pracovišť pro operaci dělení a manipulace je vhodné. Jen manipulace 

s plechy není efektivní, materiál se nedopravuje přímo na pracoviště ke stroji, ale nejprve na 

odložiště na volném místě za vstupními vraty v hale a teprve z odložiště je dopravováno na 

pracoviště ke konkrétním nůžkám a to převážně obsluhou nůžek. 

Uspořádání ohraňovacích lisů a jejich návaznost na formátování plechů nevykazuje 

zásadní nedostatky. Manipulace s materiálem je méně efektivní, zdržení dochází zejména při 

překládání vstupního materiálu na odložiště v hale. 

Zásadní nedostatek při svařování drobných podsestav, podlah a stropů je velký podíl 

manipulací práce svářeče v průběhu výroby podsestav. 

Vybraná pracoviště (pracoviště dělení a manipulace materiálu, ohraňovací lisy a 

pracoviště podsestav) jsou vhodně umístěny, dochází zde pouze k malým nedostatkům. 

Z důvodu, že materiál se první ukládá za vrata hal, dochází ke ztrátě času pracovníků při 

překládání materiálu k dalšímu opracování. Dále, díky častější manipulaci dochází 

k poškození materiálu. Zde bych navrhovala, využít metodu JUST IN TIME. Materiál byl 

přímo přepravován ke strojům a došlo by k odstranění předešlých problémů.  

IS v oblasti skladování 

Informační systém neposkytuje informace: 

 Minimální nebo pojistná výše zásoby dané položky materiálu 

 Typ balení dané položky materiálu 

 Úplná informace o rozměrech položky materiálu 

 Úložné místo 

Za nejzávaznější chybu informačního systému v oblasti skladování považuji, že IS 

nezná minimální nebo pojistnou výši zásoby dané položky materiálu. Proto občas dochází 

k prostojům plynoucí z chybějícího materiálu. Znalost minimální nebo pojistné výše zásoby je 

nezbytné, pro podnik, který v průběhu výroby využívá velké množství materiálu. Navrhovala 

bych inovovat informační systém v oblasti skladování o informace, které aktuálně 

neposkytuje.  
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6. Závěr 
 

Pro podnik, který vyrábí hmotné výrobky, je nezbytné, aby uspořádání pracovišť  

a skladů bylo, co nejlepší. Je důležité, aby nedocházelo k prostojům a dokázalo se vyrobit 

velké množství výrobků, které pak podniku přináší peníze. V bakalářské práci bylo řešeno 

umístění skladovacích boxů a dále byl popsán typ výroby, který se praktikuje ve firmě. 

V úvodu teoretické části je první popsána společnost Kovar. Společnost je 

charakterizována z různých pohledů. Jako první je společnost představena, dále je shrnuta její 

historie a její vývoj. Jelikož firma na trhu působí řadu let, jedna podkapitola  

je věnována i oceněním, které společnost za svoji existenci získala. Další pohledem je výroba, 

výrobní sortiment a finanční analýza. 

V teoretické části byly rozebrány a popsány teoretické informace. Například, předmět a 

cíle logistiky, výroba a výrobní proces. Následně byly rozebrány typy rozmístění pracovišť, 

řízení výroby a zásob. Dále byly popsány metody, které lze využít při řízení výroby a zásob. 

Závěrečná kapitola teoretické části popisuje kapacitu a postup zjištění kapacity. 

V části analýzy současné situace jsem se zaměřila na umístění skladovacích boxů při 

aktuální umístěním v podniku v první variantě a na možné umístění skladovacích boxů  

v druhé variantě. Byly vypočítány trasy, které vozík při přepravě urazí.  

Cílem téhle bakalářské práce bylo zhodnotit, které umístění skladovacích boxů je pro 

společnost výhodnější. Byla doporučena varianta, která zajistí menší finanční náklady  

a dále zajistí více přepraveného množství materiálu. Tím, že se přepraví více materiálu, dojde 

k odstranění prostojů, které vznikají na pracovištích z důvodu čekání na daný materiál. 

V závěru práce jsem obě varianty zhodnotila a došla k závěru, že lepší pro firmu bude 

přemístění skladovacích boxů vedle skladu oceli. Dojde k ušetření finančních nákladů, 

přepraví se více materiálu a eliminují se prostoje. Celkově druhá varianta oproti první variantě 

přepraví ročně o 8 290 palet více. Způsob návrhu umístění skladovacích boxů je takový, aby 

materiálové toky byly co nejkratší. 
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Společnost by se měla inspirovat a přepočítat umístění dalších skladovacích boxů pro 

jiná pracoviště (např. pracoviště montáž). Společnost by se měla snažit o co nejlepší možné 

rozmístění jak pracovišť, skladů, ale skladovacích boxů a úložných prostorů. 

Firma kvůli projektu „Čistá řeka Bečva II“ potřebovala navrhnout nové umístění 

skladovacích boxů. Šlo o řešení problému, který je aktuální a výsledek bakalářské práce bude 

použit v praxi. 

Díky vypracování téhle bakalářské práce jsem pochopila, že v každém podniku je 

neustále něco zlepšovat. Nejlepší by bylo, kdyby analýza umístění pracovišť a skladů byla 

vypracována pro celý průběh výroby. 
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Seznam zkratek 

 

A – celková aktiva 

a. s. – akciová společnost 

CF – cash flow 

č. - číslo 

EAT – čistý zisk 

EBIT – zisk před zdaněním a úroky 

NH – nová huť 

ROA – rentabilita aktiv 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

T – tržby 

VK – vlastní kapitál 

VZZ – výkaz zisku a ztrát 
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