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Anotace 

Cílem diplomové práce je analýza současných logistických procesů, zhodnocení 

jejích silných a slabých stránek a navržení optimalizace úzkých míst firemní logistiky ve 

výrobní společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. 
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Summary 

The thesis objective is the analysis of current logistic processes, evaluation of their 

strengths and weaknesses and proposal of narrow points optimization within corporates 

logistics in production company Pittsburgh Corning CR, s.r.o. 
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1 ÚVOD 

Vývoj trhu a situace v průmyslových podnicích velí v současné době ke zvyšování 

produktivity práce kompletní digitalizací a automatizací všech podnikových výrobních 

i nevýrobních procesů. Tento trend je všeobecně označován pojmem Průmysl 4.0. Jedná se 

o metodiku, která byla před několika lety představena v Německu a odtud se postupně 

rozšiřuje do celého světa. Sama o sobě by však myšlenka digitalizace a automatizace 

nemohla fungovat. Úspěšné implementaci Průmyslu 4.0 předchází plynulé propojení všech 

výrobních fází v rámci společnosti. Jako tmelící prostředek mezi jednotlivými výrobními 

odděleními působí podniková logistika. Pokud chceme zlepšit funkčnost společnosti jako 

celku, neměli bychom opomínat potřebu automatizace a zefektivnění logistických procesů 

za účelem zrychlení průchodu zboží firemními procesy počínaje fází nákupu surovin až po 

dodání hotových výrobků finálním zákazníkům. 

Pojem logistika je již veřejnosti dobře známý a každý si pod ním správně 

představuje procesy spojené s transportem, skladováním, manipulací a související 

administrativu. Přesto neuplynulo mnoho času od doby, kdy mnoho lidí považovalo 

logistiku jako činnost, spočívající pouze v přesunu materiálu z místa na místo. Přitom 

logistické procesy zahrnují mnohem širší oblast. 

Bez správně nastavených logistických procesů může jakékoli oddělení ve 

společnosti vyvíjet libovolné úsilí, avšak výsledkem je stále obraz izolovaného ostrova 

v moři. Analýza vnitřní a vnější logistiky by tedy měla být jedním ze základních 

stavebních kamenů rozvoje každé zdravé organizace. 

Optimalizací logistických procesů může společnost zvýšit efektivitu celého 

výrobního cyklu, redukovat náklady nebo zrychlit odbavování zákaznických objednávek. 

Vždyť i dnes tak často skloňovaná metodika, jako je Štíhlá výroba – LEAN – začleňuje do 

svých osmi druhů plýtvání body, jako například velké zásoby, čekání, neefektivní pohyby 

nebo zbytečnou manipulaci. Optimalizace logistických procesů je dnes podstatnou 

podmínkou udržení konkurenceschopnosti a dobrých ekonomických výsledků nejen 

průmyslových firem.  

Je nutné si uvědomit, že optimalizace není jednorázová akce, kde okamžitá 

implementace všech náhlých nápadů vede přímo k finální podobě konkrétního procesu. 
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Právě naopak. Optimalizace je nikdy nekončící proces, který se řídí principem neustálého 

zlepšování, přičemž každé jeho opakování by mělo přinést nějakou novou inovativní 

myšlenku – nové zlepšení. Úspěch jednotlivých zlepšovacích návrhů je bezesporu 

předurčen jak zkušenostmi a odbornou kvalifikací realizačního týmu, tak také volbou 

odpovídající metodiky a dodržením stanoveného postupu během celého optimalizačního 

projektu. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI PITTSBURGH CORNING 

CR, s.r.o.
1
 

Společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o. (dále jen PCCR) patří mezi přední 

výrobce tepelně izolačního materiálu z pěnového skla nazývaného FOAMGLAS®. 

Zaměřením společnosti je produkce izolačního materiálu – pěnového skla – 

s obchodní značkou FOAMGLAS®. Pittsburgh Corning CR, s.r.o. je čistě výrobní podnik, 

který v současné době zaměstnává více než 240 zaměstnanců a tím se i řadí mezi 

významné zaměstnavatele v Severočeském kraji. 

Hlavním cílem společnosti je uspokojení potřeb všech svých zákazníků, zejména 

špičkovou kvalitou vyráběného pěnového skla a co nejkratšími dodacími termíny. Firma si 

uvědomuje, že tohoto cíle nelze dosáhnout bez spokojených a motivovaných zaměstnanců. 

Proto se pro ně snaží vytvářet vhodné pracovní podmínky, nastavováním jasných 

výrobních standardů a předcházením rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Obrázek 1 - Letecký snímek společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. 

Zdroj: [interní materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o.] 

                                                 
1
 Informace uvedené v této kapitole byly čerpány z interních zdrojů společnosti. 
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2.1 Pěnové sklo 

Pěnové sklo FOAMGLAS® patří k nejkvalitnějším tepelně izolačním materiálům 

a pro své doplňkové vlastnosti se řadí mezi nejžádanější produkty. Pěnové sklo 

FOAMGLAS®, které se vyrábí v Klášterci nad Ohří, je vyváženo do celého světa. Hlavní 

surovinou pro výrobu pěnového skla FOAMGLAS® je nově vyrobené sklo speciálního 

chemického složení, rozemleté na velmi jemný prášek.[3] 

 

Obrázek 2 - Izolace nádrže 

Zdroj: [interní materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o.] 
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2.2 Historie společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. 

Výstavba závodu na výrobu izolačních tvarovek z pěnového skla probíhala až do 

poloviny roku 2001. Výrobní činnost byla zahájena zkušebním provozem ode dne obdržení 

rozhodnutí o povolení prozatímního užívání stavby, tj. od července roku 2001. V roce 2004 

došlo k převodu 100% podílu společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. z převodce 

Pittsburgh Corning Nederland na nabyvatele Pittsburgh Corning Europe N.V. 

Rok 2015 byl již čtrnáctým hospodářským rokem, kdy společnost vyráběla po celé 

účetní období. Obrat společnosti vzrostl oproti roku 2014 o 19 mil. Kč, tj. o 2 % objemu 

produkce. Společnost v roce 2015 vykázala zisk ve výši 206 mil. Kč, což je v porovnání 

s rokem 2014 meziroční změna výsledku hospodaření o 97 mil. Kč. Tento vzestup byl 

způsoben zvýšením produkce na nové výrobní lince, jejími dalšími modernizacemi 

a technickým zlepšením celé výrobní haly. Tato významná investice ovlivnila již v prvním 

roce svého provozu činnost, ale zároveň i výsledky společnosti.  V roce 2012 a 2013 se 

firma soustředila na vylepšování zásadního projektu, který byl pro další vývoj klíčový. 

Na konci roku 2013 byla výrobní linka prodloužena o 50 m, aby byla plně využívána ke 

svému výrobnímu potenciálu, a to se stejnými vstupními náklady, ale i produkcí zvýšenou 

o cca 20 %. Stejně jako v minulých letech se společnost zaměřila na minimalizaci dopadů 

výroby na životní prostředí, a to zejména snahou o maximální recyklaci odpadu při 

výrobním procesu. Prioritou let 2015 a 2016 bylo nově zvýšení bezpečnosti práce. 

Díky stoupající poptávce a zvyšování nároků na kvalitu a současně s potřebou 

inovací ve výrobě a přizpůsobení se požadavkům zákazníků naplánovala společnost 

zavedení vlastní výroby skla. Investice v celkové hodnotě 12 mil. EUR byla úspěšně 

dokončena v polovině roku 2015. 
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2.3 Organizační struktura firmy 

Společnost má ke konci roku 2016 zapsáno v obchodním rejstříku 6 jednatelů. 

Tři jsou z USA, dva z Belgie a jeden ze Švýcarska. Odpovědným zástupcem české 

pobočky Pittsburgh Corning CR, s.r.o. byl jmenován ředitel závodu a prokurista. 

Na následujícím Obrázku, je vidět organizační struktura PCCR, která je liniového 

charakteru. 

 

Obrázek 3 - Organizační struktura firmy 

Zdroj: [interní materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o.] 
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2.4 Ekonomické výsledky společnosti 

V této kapitole jsou představeny ekonomické ukazatele jmenované firmy za léta 

2011 až 2015.  

 

2.4.1 Výrobní sortiment 

Sortiment výrobní společnosti tvoří především tvarovky, které se vyrábí řezáním, 

broušením a lepením bloků pěnového skla, které jsou dodávány podniky ve skupině. 

Rozložení tržeb je uvedeno v Tabulce 1. 

Tržby v tuzemsku vykazují rostoucí trend. V roce 2015 byly tržby zatím nejvyšší 

v hodnotě 14 954 tis. Kč, což je oproti roku 2011 nárůst o 121 %. Tento nárůst 

v roce 2014 podpořilo založení obchodního zastoupení společnosti Pittsburgh Corning, 

s.r.o. v České republice. 

Obdobný trend je patrný u tržeb v Evropě, kde došlo k nárůstu o 32 % mezi léty 

2011 až 2015. Tento pozitivní vývoj je způsoben zejména vlivem zvyšujících se nároků na 

energetickou hospodárnost a plynule rostoucí kupní silou průmyslových podniků. 

 

Tabulka 1 - Rozložení tržeb v období 2011 až 2015 

Rok Tuzemsko [tis. Kč] Evropa [tis. Kč] Celkem [tis. Kč] 

2011   6 763 612 515 619 278 

2012   6 800 607 923 614 723 

2013   7 493 625 187 632 680 

2014   7 046 783 818 790 864 

2015 14 954 806 606 821 620 

Zdroj: [interní materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o. + vlastní zpracování] 
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2.4.2 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 

Společnost PCCR vykazovala za období 2011 – 2015 následující hodnoty výnosů, 

nákladů a výsledku hospodaření, viz Tabulka 2. 

 

Tabulka 2 - Náklady, výnosy a VH v období 2011 až 2015 

Rok Náklady [tis. Kč] Výnosy [tis. Kč] VH [tis. Kč] 

2011 574 834 635 907   61 073 

2012 606 275 594 447 -11 828 

2013 642 799 645 008     2 208 

2014 725 309 834 610 109 301 

2015 636 825 844 348 207 523 

Zdroj: [interní materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o. + vlastní zpracování] 

 

Z přehledu je patrné, že kromě roku 2012 společnost vykazovala kladné výsledky 

hospodaření.  

V roce 2015 je vidět značný vzestup, který byl způsoben zvýšením produkce 

výrobní linky vlivem jejích dalších modernizací a technickým vylepšením celé výrobní 

linky.  Z důvodu stoupající poptávky a zvyšujících se nároků na kvalitu a přizpůsobení se 

požadavkům zákazníků naplánovala společnost zavedení vlastní výroby skla. Tato 

investice ve výši 12 mil. EUR byla úspěšně dokončena v červnu 2015. Ve všech letech se 

společnost zaměřovala na minimalizaci dopadů výroby na životní prostředí, například 

snahou o maximální recyklaci odpadu. 

V roce 2012 a 2013 byla velká část potenciálu firmy soustředěna hlavně do 

vylepšování tohoto projektu, který je pro vývoj společnosti zcela klíčový. Ztráta 

v roce 2012 byla způsobena snížením produkce výrobní linky z roku 2008 a nutností 

modernizace celé výrobní haly. 

Na konci roku 2013 byla výrobní linka prodloužena o dalších 50 m, aby bylo 

možné plně využívat jejího výrobního potenciálu, a to se stejnými vstupními náklady, ale 

20% zvýšenou produkcí. 
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2.4.3 Zaměstnanci a osobní náklady 

Následující Tabulka 3 uvádí přehled počtu zaměstnanců společnosti a jejich 

strukturu za období 2011 až 2015. 

 

Tabulka 3 - Průměrný počet pracovníků v období 2011 až 2015 

Rok 
Počet zaměstnanců 

celkem 
Zaměstnanci Manažerské pozice 

2011 219 213 6 

2012 222 215 7 

2013 222 215 7 

2014 232 225 7 

2015 241 234 7 

Zdroj: [interní materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o. + vlastní zpracování] 

 

Opět i rok 2015 vykazuje v této položce nejvyšších hodnot. Počet zaměstnanců na 

všech pozicích v roce 2015 je ve srovnání s rokem 2011 vyšší o 22 osob (tj. o 10 %). 

Dále je z Tabulky 3 zřejmé, že na manažerských pozicích nedochází k velkým 

změnám, rozdíly jsou téměř nulové. Firma postupem času získává větší zakázky od svých 

odběratelů, a tudíž musí navyšovat počty zaměstnanců v dělnických pozicích, a to proto, 

aby uspokojila požadavky zákazníků v co nejkratším čase a nejlepší kvalitě. Každým 

rokem tento počet roste. Firma si nyní vybírá zaměstnance pomocí personálních agentur, 

jelikož kvalitních pracovníků se nehlásí mnoho. 

 

Tabulka 4 - Celkové osobní náklady v období 2011 až 2015 

Rok 

Náklady na sociální 

zabezpečení 

[mil. Kč] 

Mzdové náklady 

[mil. Kč] 

Sociální náklady 

[mil. Kč] 

2011 26 753 80 659 4 278 

2012 27 253 81 600 4 439 

2013 27 911 81 716 4 526 

2014 29 356 87 371 4 799 

2015 32 286 96 798 5 581 

Zdroj: [interní materiál firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o. + vlastní zpracování] 
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Tabulka 4 uvádí, že od roku 2011 se konzistentně zvyšují mzdové náklady 

společnosti, což s sebou nese i odpovídající nárůst nákladů na sociální zabezpečení 

a sociálních nákladů. Do nákladů na sociální zabezpečení patří sociální a zdravotní 

pojištění. Sociální náklady obsahují benefity pro zaměstnance jako je příspěvek na 

stravování ve formě jídelních poukazů, příspěvek na penzijní připojištění a flexi passy, 

které zaměstnanci mohou využít na libovolné aktivity ve volném čase či zdravotnictví. 

Tento trend je důsledkem rostoucího počtu pracovníků a každoročního navyšování mezd. 

 

 

Obrázek 4 - Roční náklady na jednoho zaměstnance 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z výše uvedeného grafu na Obrázku 4 je zřejmé, že roční náklady na jednoho 

zaměstnance byly v letech 2011 až 2013 téměř neměnné. V roce 2014 došlo k nárůstu 

o 10 000 Kč na zaměstnance a nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2015, kdy roční 

náklady vzrostly o 35 000 Kč na zaměstnance oproti roku 2014. 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ Z OBLASTI LOGISTIKY 

Nalézt vhodné vysvětlení pojmu logistika není tak jednoduché. Jde o pojem, který 

postupně nabýval různých významů.  Naučný slovník (Nový velký ilustrovaný slovník 

naučný) pod heslem logistika uvádí: „Ve starověku až do roku 1600 praktické počítání 

číslicemi, na rozdíl od aritmetiky, vědecké nauky o číslech.“ Podle filosofického slovníku 

je logistika jen jiným pojmenováním pro matematickou logiku. [1] 

 

3.1 Definice logistiky 

Logistika nejprve našla uplatnění v USA. Zde je uvedena definice logistiky 

americké logistické společnosti Council of Logistics Management ze začátku 60. let 

minulého století: 

„Logistika je proces plánování, realizace a řízení účinného, nákladově úspěšného 

toku a skladování surovin, inventáře ve výrobě, hotových výrobků a příslušných informací 

z místa vzniku zboží na místo potřeby. Tyto činnosti mohou zahrnovat službu zákazníkovi, 

předpověď poptávky, distribuci informací, kontrolu zařízení, manipulaci s materiálem, 

vyřizování objednávek, alokaci pro zásobovací sklad, balení, dopravu, přepravu, 

skladování a prodej.“ [2] 

V oblasti logistiky jsou v ČR specialisté organizováni v České logistické asociaci 

(ČLA), která je členem Evropské logistické asociace (ELA). Z tohoto důvodu patří ke 

zmínění velmi poučná definice logistiky, kterou vydala ELA: 

„Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem 

počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče, tak aby byly 

splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových 

výdajích.“ [2] 
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Na základě zkušeností z hospodářské praxe je uváděna v literatuře ještě jedna 

definice logistiky: 

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

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

toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, 

výběru vhodného dodavatele, odpovídajících způsobem řízení vlastní realizaci potřeby 

zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku 

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

výrobku.“ [2] 

 

3.2 Čtyři fáze implementace hospodářské logistiky 

Logistický vývoj v hospodářské praxi prošel čtyřmi fázemi, které se velmi podobají 

etapám implementace logistiky do hospodářské praxe. 

V první fázi dochází k omezení logistiky pouze na distribuci – prvenství má 

obchodní a marketingový přístup – uspokojení zákazníka je tím nejnutnějším. Důležité je 

zjistit, co si zákazník žádá a jaké jsou jeho přání a potřeby. 

Druhá fáze klade pozornost na zásoby z důvodu strategického snižování nákladů, 

jakožto k místu, kde je možno mít uložený kapitál. Při vzniku nadbytečných zásob se 

začínají používat optimalizační matematické metody, matematicko-statistické metody 

a metody predikce. Logistika se rozšiřuje na zásobování a také proniká do řízení výroby.  

Ve třetí fázi se začínají prosazovat ucelené logistické systémy, které propojují 

dodavatele až po finální zákazníky, praxe se orientuje na integrovanou logistiku. 

K posílení konkurenceschopnosti podniků a synchronizací procesů musí dojít 

reengineeringem.  

Integrované logistické systémy lze zařadit do čtvrté fáze a budou jako celek 

optimalizovány. Jedná se zatím o fázi neukončenou, je to velmi složitý problém 

systémového charakteru, při jehož úspěšném zvládnutí bude nutné vytvořit spousty 

předpokladů, např. v oblasti počítačové integrace, simulací pro podporu rozhodování, 

elektronické výměny dat, identifikace dat a moderní metody řízení. [2] 
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3.3 Megatrendy vývoje 

Začátkem 21. století je možné hovořit o etapě informatiky. V hospodářské praxi by 

bylo vhodné, kdyby logistika splňovala následující atributy: 

 logistika by se měla stát součástí globální strategie – časově podmíněné 

rozmisťování zdrojů jako zboží, lidí, kapacit a informací – působí ve smyslu 

substituce hmotných procesů za procesy informační, 

 

 logistické služby by mohly být jedním z klíčových nástrojů k dosažení 

vyšší konkurenceschopnosti podniku, při optimálních logistických 

nákladech, 

 

 logistický systém by měl být integrovaný, propojující všechny dodavatele se 

všemi obchodními články s distribučními, až po spotřebitele s ohledem na 

finální výrobek či zakázku i rozšiřující se o odpady a obaly k recyklaci 

či likvidaci včetně, propojující výrobu s vývojem a s tvorbou koncepcí, 

 

 logistika by měla být hlavně založena na prognózování, strategickém řízení, 

projektovém řízení, informačních technologiích, řízení procesů, službách 

zákazníkům, tvorbě zásob, distribuci, inventarizaci zásob, opatřování a správě, 

zásobování a nákupu, exportu a importu, plánování, operativním řízení výroby, 

řízení materiálového hospodářství, balení, přepravě, skladování, manipulaci 

a recyklaci, kvalitě a jmění, 

 

 v neposlední řadě by logističtí specialisté měli zvládnout znalosti z oblasti 

logistické strategie, logistických systémů včetně dopravních systémů 

a distribučních center, plánování a řízení výroby, opatřování a distribuci, 

distribuci v podmínkách celosvětového trhu, navrhování logistických systémů, 

výběr a oceňování prognostických modelů, logistické informační systémy, 

finance a controlling, operační výzkum, modelace a simulace. [2] 
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3.4 Podniková strategie 

Vrcholový management musí při vypracování podnikové strategie vždy začínat se 

zpracováním analýz. Jednak analýzou okolí podniku, kde nejdůležitějšími prvky jsou 

zákazníci, konkurenti, dodavatelé, externí partneři, finance, legislativa, zdroje pracovních 

sil a analýzou samotného podniku, která je zaměřena na výrobky a služby, cash flow, 

distribuci a prodej, výrobu, nákup a zásobování, výzkum a vývoj, na pracovníky, 

podnikovou kulturu, organizaci a řízení, techniku a technologii, ekonomiku a ekologii. 

Výsledky těchto analýz slouží k vypracování podnikové strategie a formulování základních 

cílů podniku viz Obrázek 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Vztah mezi strategií podniku a logistickými cíli 

Zdroj: [Josef Sixta, Václav Mačát – vlastní zpracování] 

 

Analýzy, které byly provedeny již v minulosti, by měly být zpracovány z hlediska 

slabých a silných stránek. Výsledky z těchto analýz slouží pro přípravu podnikových 

strategií. Pokud podnik funguje jako systém, potom pod podnikovou strategií je možné 

chápat, že se jedná o soubor alternativních rozhodnutí pro fungování podniku v různých 

možných situacích, jejichž účelem je dosažení stanovených cílů podniku. Ve vyspělých 

zemích se k vypracování kvalitní strategie používá řada ověřených metod. Vypracovaná 

strategie je poté transformována do projektů a implementována do podniku. Podnikovou 

strategii je třeba vypracovávat nejdéle na pět let s tím, že je každý rok minimálně jednou 

kontrolována. V případě potřeby je ihned přepracována. Cílem strategie je využití nových 

a odlišných zítřejších příležitostí. [2] 
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3.4.1 Cíle logistiky 

Cíle logistiky musí na jedné straně vycházet z podnikové strategie a napomáhat 

splňovat celopodnikové cíle a na straně druhé musí zabezpečit přání zákazníků na zboží 

a služby s požadovanou úrovní, a to při minimalizaci celkových nákladů. Logistika má 

dbát na to, aby místo příjmů bylo zásobeno podle jeho požadavků z místa dodání, 

ve správném množství, ve správném čase a za minimálních nákladů. 

Mezi základní cíle logistiky patří optimální uspokojení potřeb zákazníků. Zákazník 

je nejdůležitějším bodem celého řetězce. Od něj vycházejí prvotní informace 

o požadavcích na zabezpečení dodávky zboží a s ní souvisejících dalších služeb. 

U zákazníka také celý logistický řetězec končí. 

Vnější logistické cíle se zaměřují na uspokojování potřeb a přání zákazníků, kteří je 

uplatňují na trhu. To vede k udržení či rozšíření rozsahu realizovaných služeb. 

Do skupiny vnějších logistických cílů lze zařadit zvyšování objemu prodeje, 

zpracování dodacích lhůt, zlepšování spolehlivosti a celistvosti dodávek a flexibilita. 

Nejdůležitějším logistickým požadavkem je zabezpečení spolehlivosti a úplnosti 

dodávek. Faktor času patří také k jednomu z nejdůležitějších ukazatelů. Jednotlivé články 

logistického řetězce na sebe musí přesně navazovat. Přesné dodržování těchto časových 

návazností přispívá ke snížení nároku na skladování, nebo dokonce jeho odstranění. Při 

použití vhodných přepravních pomůcek je možné zajistit úplnost dodávky. 

Vnitřní cíle logistiky se orientují na snižování nákladů, mezi které je možné zařadit 

náklady na zásoby, na dopravu, na manipulaci a skladování, na výrobu a řízení. 

Výkonové cíle logistiky zabezpečují požadovanou úroveň služeb tak, aby 

požadované množství materiálu a zboží bylo ve správném množství, druhu a jakosti na 

správném místě a ve správném okamžiku. 

Ekonomickým cílem logistiky je zabezpečení těchto služeb s přiměřenými náklady, 

které jsou vzhledem k úrovni služeb minimální. V praxi to dává naději, že bude větší zájem 

zákazníků, současně však zvyšuje náklady, které mohou na zákazníky působit opačně. 

Proto se snaží zabezpečit logistické služby s optimálními náklady. Tyto náklady pak 

odpovídají ceně, kterou je zákazník ochoten za vysokou kvalitu zaplatit. [2] 
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3.5 Pojmy z logistiky 

Just in Time (dále jen JIT) je nejznámější logistická technologie a spočívá 

v uspokojování poptávky po určitém materiálu nebo výrobku ve správný čas, v co nejkratší 

době a na správném místě. Dodávají se malá množství v co nejpozdější době. Dodávky 

jsou velmi časté a díky tomu na sebe mohou v logistickém řetězci navazovat jen 

s minimální pojistnou zásobou. 

Ideální prostředí pro JIT je tam, kde: 

 jsou minimální náklady na změny výstupů, 

 je stabilní poptávka, 

 odběratel má dominantní postavení na trhu ve srovnání s dodavateli. 

Pro úspěšné fungování JIT musí být splněny tyto předpoklady: 

 spolehlivost a přesnost dopravy, 

 dodavatel se musí přizpůsobit odběrateli a svou činnost synchronizovat s jeho 

potřebami, 

 vhodně rozložená místa spotřeby a výroby, 

 náklady na dopravu musí být nižší než likvidace skladů, 

 dopravní prostředky musí zabezpečit spolehlivost intervalů dodání zásilky. 

 

Většina systémů Quick Response (dále jen QR, viz Obrázek 6) hlavně funguje ve 

vztahu mezi výrobcem a maloobchodníkem. Úplná implementace systému QR zahrnuje 

uplatnění principu JIT v rámci celého logistického řetězce, tj. od dodavatele až po 

konečného zákazníka. Tento systém funguje v kombinaci elektronické výměny dat a 

systému čárového kódu mezi články řetězce. Tímto je možné průběžně sledovat prodej 

konkrétních položek zákazníkům. Tato informace se dostane k výrobci, který dá vědět 

dodavatelům 

a současně naplánuje výrobu tak, aby dodal odpovídající množství zboží tak, aby se 

průběžně doplňovaly jeho zásoby. Tím dochází ke snížení stavu zásob a současně 

rychlému reagování, k omezení situace, že určité zboží nebude na skladě, dále ke snížení 

rozsahu manipulace se zbožím a k celkové úspoře času, což znamená, že zboží může být 

dodáváno v rozmezí 24-48 hodin. 
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Obrázek 6 - QR kód 

Zdroj:[7] 

 

Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logistického systému, která 

zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem 

spotřeby a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění 

skladovaných produktů. Sklady umožňují překlenout prostor a čas, výrobní zásoby 

zajišťují plynulost výroby a zásoby obchodního zboží zajišťují plynulé zásobování. 

Lze rozeznat tři funkce skladování. První funkcí skladování je přesun produktů, 

do kterého lze zahrnout příjem zboží, který se skládá z vyložení, vybalení, kontroly stavu, 

překontrolování dokumentace aj. Ukládání zboží umožňuje přesun produktů do skladu, 

uskladnění, a uskladnění s jinými přesuny. Kompletace zboží podle objednávky 

tj. přeskupování produktů dle požadavků zákazníka. Překládka zboží umožňuje přesun 

z místa příjmu do místa expedice a zde je vynechané uskladnění. Expedice zboží 

představuje zabalení a přesun zásilek do dopravního prostředku, kontrolu zboží dle 

objednávek a úpravu skladových záznamů 

Poslední funkcí skladování je přenos informací, který se týká stavu zásob, stavu 

zboží v pohybu, umístění zásob, vstupních a výstupních dodávek, zákazníků, personálu 

a využití skladových prostor. Při využití technologie čárových kódů dochází k usnadnění 

evidence materiálu a zboží na skladě. Po odečtení čárového kódu se zobrazí informace 

o daném druhu zboží, které je automaticky odečteno či přičteno na sklad. Počítače hrají při 

výměně dat důležitou roli. Informační systémy urychlují, zefektivňují a zkvalitňují přenos 

informací potřebných k zajištění všech funkcí skladování.  
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Význam skladování je v tom, že zabezpečuje uskladnění produktů, tj. zásob 

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

potřebuje uskladnit. Na jedné straně se jedná a suroviny, součástky a díly (fáze zásobování 

– fáze vstupu materiálu do podniku) a na straně druhé to jsou hotové výrobky (fáze 

distribuce – fáze na straně výstupu materiálu z podniku). Kromě těchto dvou uvedených 

typů zásob má ve většině případů výrobní podnik ještě zásoby ve výrobě a zásoby 

materiálů určených k likvidaci či recyklaci. V současné době představují ve většině 

podniků jen malý podíl z celkových zásob a jsou pečlivě sledovány.  

Podniky udržují ve skladech zásoby většinou z některých následujících důvodů. 

Jedná se např. o snahu dosažení úspor ve výrobě, snaha o dosažení úspor nákladů na 

přepravu, udržení si dodavatelský zdroj, využití množstevních slev nebo nákupů do 

zásoby, reakce na měnící se podmínky na trhu, snaha poskytovat zákazníkům 

komplexní sortiment produktů, nejen jednotlivé výrobky aj. 

Sklady jsou stále více využívány jako průtokový bod, nikoliv jako místo úschovy. 

V některých případech se dokonce funkce úschovy produktu úplně obcházejí, neboť 

podniky ve zvýšené míře zásoby nahrazují informacemi, nakupují v menším množství 

a používají sklady jako konsolidační body, aby získaly výhodnější přepravní sazby 

a tím zvýšily úroveň servisu. [2] 

 

Čárový kód (viz. Obrázek 7) se řadí mezi nejrozšířenější prostředek 

automatizované identifikace. Čárové kódy je možno používat v nejrůznějších terénech. Je 

možné je tisknout na materiály odolné vysokým teplotám nebo extrémním mrazům, na 

materiály odolné kyselinám, obroušení a nadměrné vlhkosti. Jejich rozměry mohou být 

dokonce přizpůsobeny tak, aby mohly být užity i na miniaturní elektronické součástky.  

Mezi další výhody dále patří přesnost, rychlost a snadné dohledávání. [2] 
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Obrázek 7 - Čárový kód 

Zdroj: [8] 

 

K rozdělení skladového sortimentu do jednotlivých skupin je nejčastěji používaná 

metoda ABC (viz. Obrázek 8), popř. ABCD. Jedná se o roztřídění skladového sortimentu 

do tří (popř. čtyř) základních skupin. Metoda ABC vychází z tzv. Paretova pravidla, dle 

něhož velmi často zhruba 80 % důsledku vyplývá přibližně 20 % počtu možných příčin 

(tzv. pravidlo 80 : 20). V oblasti řízení zásob to znamená, že malá část počtu položek 

představuje většinu hodnoty spotřeby, nebo že velká část celkového objemu nákupu se 

odebírá od poměrně malého počtu dodavatelů. Při řízení je potřeba věnovat pozornost 

omezenému počtu skladových položek či dodavatelům, kteří mají rozhodující vliv na 

celkový výsledek.  

Při aplikaci metody ABC se vychází ze sestavy položek zásob setříděné sestupně 

podle hodnoty sledovaného statistického znaku v analyzovaném období. Je doporučeno, 

aby délka sledovaného období byla 12 až 24 měsíců. Kratší období by mohlo být zkresleno 

sezónními vlivy poptávky, v delším období dochází ke změnám výrobního programu 

podniku a údaje ztrácejí vypovídací schopnost. 

Kategorie A reprezentuje velmi důležité položky zásob, které tvoří zhruba 

80 % hodnoty spotřeby. Tyto položky je třeba sledovat permanentně. 

Kategorie B zahrnuje středně důležité položky zásob, které reprezentují dalších 

cca 15 % hodnoty spotřeby nebo prodeje. Dodávky jsou ve srovnání s kategorií A méně 

časté. 
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Kategorie C označuje málo důležité položky zásob reprezentující pouze zhruba  

5 % hodnoty spotřeby nebo prodeje. Z hlediska počtu položek je jich však naopak nejvíce. 

Do této kategorie spadá například běžný kancelářský materiál. 

V některých případech se ještě vyčleňuje zvlášť kategorie D, která obsahuje 

položky zásob s dlouhodobě nulovou spotřebou nebo prodejem. Jedná se o „mrtvou“, 

nepoužitelnou zásobu, kterou je třeba prodat za sníženou cenu nebo ji odepsat. [2] 

 

Obrázek 8 - Metoda ABC 

Zdroj: [3], [vlastní zpracování] 
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4 CHARAKTERISTIKA LOGISTICKÝCH PROCESŮ VE 

SPOLEČNOSTI PITTSBURGH CORNING CR, s.r.o.
2
 

Logistické procesy dnes procházejí téměř všemi oblastmi řízení každé organizace. 

Jejich správné nastavení je tedy považováno za podmínku pro efektivní chod celé firmy, 

dosažení dobrých ekonomických výsledků a propojení dodavatelsko - odběratelského 

řetězce. Bez optimálně nastavených logistických vazeb, pravidel a funkcí mají podniky 

v dnešní době jen velmi malou šanci na to, aby se proti konkurenci prosadily. Existuje 

mnoho úspěšných firem, které do optimalizace logistických procesů investují nemalé 

prostředky a pokládají tuto problematiku za jeden ze základních stavebních kamenů 

manažerského řízení. I přes tento trend působí na trhu pořád firmy, které si neuvědomují, 

že logistika je vlastně jakýmsi „krevním oběhem“ společnosti, tvořící komplexní systém 

počínaje nákupem surovin a konče dodávkami zboží finálnímu zákazníkovi. 

Při analýze logistických procesů ve společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. bylo 

postupováno dle chronologické posloupnosti jednotlivých činností tak, jak na sebe 

vzájemně navazují.  

 

4.1 Nákup surovin  

Technologie výroby pěnového skla klade vysoké nároky na včasné a kvalitní 

dodávky surovin. Jejich nákup je ve společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. zajišťován 

nákupním oddělením. To odpovídá za to, že všechny tři výrobní jednotky společnosti mají 

plynulý přísun potřebných komodit. Některé z nich jsou drženy v dostatečném množství 

skladem v rámci společnosti, některé jsou uloženy v konsignačních skladech u dodavatelů. 

U této druhé možnosti se aplikují takzvané bezpečnostní zásoby, kdy je s dodavatelem 

dohodnuto uskladnění důležitých artiklů ve stanoveném množství. Takovými položkami 

jsou například kartonové obaly, recyklované sklo nebo nátěrová hmota Terostat. Tento 

způsob má pro odběratele výhodu především v tom, že se v případě výkyvů výrobních 

potřeb může spolehnout na neustálou dostupnost právě požadovaných surovin. Dodávky 

jsou pak realizovány téměř okamžitě, a to zpravidla v případech náhle zvýšených 

požadavků ze strany výrobních oddělení. 

                                                 
2
 Informace uvedené v této kapitole byly čerpány z interních zdrojů společnosti. 
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4.1.1 Kroky nákupního procesu  

Společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o. využívá pro řízení svých podnikových 

procesů informační systém SAP. Všechny nákupy, vyjma velmi drobných nebo urgentních 

nákupů, probíhají v tomto sledu: 

 Požadavek na objednávku – vytváří ho buďto přímo žadatel nebo je automaticky 

generován systémem při poklesu stavu zásob na stanovenou minimální hladinu. 

 Schválení požadavku objednávky – všechny požadavky na objednávku musí být 

vždy schváleny vedoucím pracovníkem dle odpovědnostní matice. 

 Objednávka – nákupní oddělení objednává požadovaný materiál u zavedeného 

dodavatele. Komunikace s dodavatelem probíhá téměř vždy emailovou poštou. 

 Dodání a přejímka – nákupní oddělení informuje o předpokládaném termínu 

dodání pracovníky skladu. Příjem zboží probíhá způsobem popsaným na 

následujících stranách. 

 Fakturace – jakákoli faktura, příchozí do firmy, je zaevidována v systému 

a vyžaduje opět schválení relevantním zaměstnancem dle odpovědnostní matice, 

většinou tím, kdo objednávku zboží inicioval. 

4.1.2 Řízení zásob metodou ABC 

V nákupním oddělení společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. jsou odpovědnosti 

rozděleny mezi dva nákupní referenty tak, že jeden má na starost nakupování surovin pro 

výrobu a druhý zajišťuje nákup náhradních dílů, spotřebního materiálu a služeb.  

Základem podnikové nákupní strategie je metoda ABC, pomocí níž se optimalizuje 

množství a četnost nákupu všech surovin. Podstata metody spočívá v rozřazení 

nakupovaných artiklů do tří skupin podle jejich relativní významnosti. Každá z těchto 

skupin má svá specifika a nákupčí k nim tedy přistupuje odlišným způsobem.  

Do kategorie A spadá jen malá skupina zásob - většinou okolo 10 % položek, které 

ale tvoří majoritní podíl – 70 % z celkových nákladů na suroviny. V společnosti Pittsburgh 

Corning CR, s.r.o. jde především o nátěrovou hmotu Terostat, dodávanou korporací 

Henkel AG & Co. KGaA nebo například recyklované sklo od společnosti Sklopan. Vhodné 

načasování objednávek těchto materiálů je „alfou a omegou“ celého nákupního procesu.  
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Velikost zásob a plánování závozů těchto klíčových surovin se řídí na základě 

propočtů a krátkodobého výrobního plánu. Dost často dochází ke stresovým situacím pro 

výrobu, kdy zásoby klesnou i pod hranici pojistného minima. V těchto případech musí 

nákupní oddělení vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby se jakýmkoli způsobem zamezilo 

výrobním prostojům. Bohužel ne se všemi dodavateli jsou sepsány písemné dohody 

a stanoveny tedy rámcové podmínky urgentních dodávek. Tento fakt se jeví jako velká 

příležitost ke zlepšení nákupního procesu. S dodavateli, se kterými jsou rámcové smlouvy 

již uzavřeny, funguje vzájemná spolupráce bez sebemenších potíží. 

Kategorie B zahrnuje středně důležité komodity, jako jsou dřevěné palety, folie, 

uhlík, nátěrové hmoty a další materiál. Tyto položky tvoří 20 % z počtu veškerých komodit 

a finančně představují přibližně 20 % nákladů. S většinou dodavatelů těchto materiálů jsou 

dohodnuty pravidelné dodávky, kalkulované z dlouhodobých výrobních plánů. 

Všechny ostatní skladové artikly jsou začleněny do kategorie C. Jedná se 

o nízkoobrátkový materiál, který se objednává většinou až v okamžiku, kdy se dobere 

poslední zásoba, nebo po artiklu vyvolá výrobní oddělení přímý požadavek. Takových 

položek bývá co do množství nejvíce – až 70 %, přičemž v objemu finančních prostředků 

tvoří tato skupina nejmenší podíl – asi 10 %. Suroviny zařazené do skupiny B a C, jsou ve 

společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. zavedené v automatickém objednávkovém 

režimu v rámci systému SAP. Každý artikl má přiřazena data v podobě maximálního 

a minimálního skladového množství. Obrázek 9 ukazuje nastavení objednacích hladin pro 

spotřební materiál – řezací strunu na CNC obráběcí stroj. 

Systém automaticky generuje požadavky na objednávky a udržuje tak optimální 

hladinu zásob dle nastavených parametrů. V tomto případě se vytvoří nový požadavek na 

doobjednání řezacích strun vždy, když zásoba klesne pod minimální hodnotu, která je 

rovna 401 kusům. Požadavek se generuje na počet, odpovídající rozdílu maximální 

nastavené hladiny, kterou je 500 kusů a aktuální výše zásob na skladě. 
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Obrázek 9 - Nastavení minimálního a maximálního množství dílů na skladě 

Zdroj: [interní materiál firmy] 

 

Nákupní oddělení tyto parametry vyhodnocuje, zpravidla jedenkrát ročně, pokud si 

situace nežádá vyšší četnost kontrol a přenastavení vstupních dat. I přes to, že nakupování 

surovin v těchto kategoriích je významně zjednodušeno automatickým generováním 

požadavků na objednávku, jedná se stále o proces, který nevyužívá všechny možnosti 

automatizace poskytované systémem SAP. Nákupčí totiž každý požadavek manuálně 

přetváří do podoby standardní objednávky, kterou následně elektronickou poštou odesílá 

konkrétnímu dodavateli. Tento krok je v dnešní době digitální automatizace zcela 

zbytečným a zanáší do procesu vysoké riziko lidské chyby, což může v samotném 

důsledku přivodit zpožděné nebo dokonce nerealizované dodávky. Během analýzy této 

operace bylo zjištěno, že systém SAP nabízí mnohem dokonalejší, propracovaný způsob 

řízení objednávek, který v případě implementace do praxe dopomůže k zefektivnění celého 

nákupního procesu.  
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Na následujících Tabulkách 5 a 6 a Obrázcích 10 a 11 s grafy je znázorněno 

rozdělení nakupovaných komodit do skupin dle jejich významnosti vzhledem k ročnímu 

obratu. 

 

Tabulka 5 - Suroviny pro výrobu 

DODAVATEL DODÁVANÝ SORTIMENT OBRAT [Kč] 
SKUPINA 

MATERIÁLU 

HENKEL TEROSTAT – nátěrová hmota 37 519 813 

A 
SKLOPAN/SPL RECYKLOVANÉ SKLO 13 062 804 

VODNÍ SKLO SODA ASH 11 871 449 

SMURFIT KAPPA BÍLÁ KARTONÁŽ 11 543 544 

TRINITAS PALETY 9 100 877 

B 

CZECH SILICAT ŽIVEC 7 936 222 

PEBAL FOLIE 6 582 072 

SAPRIL KARTONÁŽ 6 145 314 

HANPOL PITTWRAP – hliníková folie 6 088 470 

THOMAS VERPACKUNG FOLIE 5 487 228 

RODESCO OXID ŽELEZITÝ 4 807 775 

COLUMBIAN CARBON CARBON 2 807 319 

TEMATI CZ ALUBUT – hliníková folie 2 694 308 

KARTON SERVIS KARTONÁŽ 2 121 779 

FROMM AIRPAD – balící materiál 2 025 510 

SQM EUROPE DUSIČNAN SODNÝ 2 014 224 

ATLANT PLOCHÉ SKLO 1 565 460 

C 

PROVODÍNSKÉ PÍSKY PÍSEK 1 473 638 

DABEN PALETY 1 271 106 

SAINT-GOBIAN BIT.CF – nátěrová hmota 494 596 

GLANZSTOFF SÍRAN SODNÝ 438 836 

Další dodavatelé 

  Zdroj: [interní materiál firmy], [vlastní zpracování] 
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Obrázek 10 - Obrat k nejvýznamnějším dodavatelům (surovin pro výrobu) 

Zdroj: [interní materiál firmy], [vlastní zpracování] 

 

 

Obrázek 11 - Obrat k nejvýznamnějším dodavatelům (náhradních dílů a spotřebního materiálu) 

Zdroj: [interní materiál firmy], [vlastní zpracování] 
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Tabulka 6 - Náhradní díly a spotřební materiál 

DODAVATEL DODÁVANÝ SORTIMENT OBRAT [Kč] 
SKUPINA 

MATERIÁLU 

CZF OOPP 3 773 390 

A 

FILTEX STRUNY DO CNC 2 795 644 

KORUS OOPP 2 333 948 

ELFETEX ELEKTRO 1 686 750 

DAVID FUNK OPRAVY 1 506 667 

KABEL 1 IT 1 440 458 

JAROMÍR BIEM OPRAVY 1 371 164 

ALIX LOŽISKA 702 174 

B 

ENERGO ELEKTRO 661 152 

GMS HYDRAULIKA 529 086 

EAST-WEST LINE LEPÍCÍ PÁSKY 371 145 

REIF NÁŘADÍ + ÚDRŽBA 355 959 

OFFICE DEPOT KANCELÁŘ 351 251 

BRAMER LOŽISKA 345 476 

MITAP HYGIENA A ÚKLID 307 533 

REM TECHNIK ELEKTRO 237 674 

C 

IMI INTER PNEU KOMPONENTY 209 316 

JINDŘIŠKA TŮMOVÁ LOŽISKA 160 910 

TYMA ŘEMENY, PŘEVODY 160 509 

MD COLOR BARVY 156 953 

SONEPAR ELEKTRO 140 526 

Další dodavatelé   

 Zdroj: [interní materiál firmy], [vlastní zpracování] 
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4.2 Přejímka zboží 

Naprostá většina nakupovaných materiálů je do společnosti doručována silniční 

dopravou, zajišťovanou dodavatelem. Existuje pouze několik málo výjimek, kdy je 

surovina transportována kombinovanou lodní dopravou. V těchto ojedinělých případech se 

jedná o dovoz ze zemí mimo Evropskou unii, jako je například Švýcarsko nebo Jižní 

Korea. Takové dodávky musí před samotným doručením nejprve projít celním řízením. 

Ať už je zboží dovezeno v kamionu, lodním kontejneru nebo silniční dodávkou, probíhá 

přejímka ve společnosti vždy podle zavedených pravidel. Dopravce je ihned na vrátnici 

poučen a nasměrován k místu vykládky, kde vyčká dalších instrukcí pracovníka firmy. Pro 

snadnou orientaci v areálu společnosti dostávají řidiči informační leták 

s vnitropodnikovými pravidly a plánkem závodu, který je znázorněn na Obrázku 12. 

 

Obrázek 12 - Plánek závodu 

Zdroj: [interní materiál firmy] 
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Samotnou vykládku provádí skladník nebo přímo určený operátor výroby, většinou 

vysokozdvižným vozíkem. Společně s dopravcem následně vizuálně zkontrolují stav 

dovezeného zboží. Pokud obal surovin není nijak poškozen, množství a charakter odpovídá 

údajům z dodacího listu, potvrdí skladník dopravci transportní dokumenty. U vybraných 

komponent, jako jsou například dřevěné palety, polyethylenové folie nebo lepenkové 

kartony, se následně provádí vstupní kvalitativní kontrola, která má zejména za úkol 

prověřit deklarované rozměry a další charakteristiky dodaných artiklů. Kontrolu provádí 

určený inspektor kvality. Teprve poté může pracovník skladu zatřídit zboží do vymezených 

regálů nebo na jiná konkrétní místa jeho skladování. 

Pokud jsou dodané suroviny určeny pro výrobní oddělení - sklárnu, je dopravce 

poslán přímo k areálu sklářské pece. Vykládku materiálu si v tomto případě koordinuje 

pracovník sklárny. Tyto materiály jsou vesměs sypké, vykládají se z kamionů do vstupní 

násypky, ze které je daná komodita přesunuta speciálním rotačním podavačem do 

příslušných sil. Jedná se zde například o písek nebo recyklované sklo ve formě střepů. 

Vykládka dalších přísad, jako například síranu sodného, oxidu železitého nebo živce, 

probíhá většinou přečerpáváním z cisternových nákladních vozů rovnou do zásobníků 

způsobem, znázorněným na Obrázku 13. 

 

Obrázek 13 - Cisterna 

Zdroj: [interní materiál firmy] 
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Pracovník sklárny je přitom zodpovědný za odběr vzorku z každé dodávky pro 

účely laboratorních testů, které mají vždy potvrdit kvalitu nakoupených materiálů. 

Následný krok, vedoucí k dokončení přejímky, je zaevidování zboží do podnikového 

ERP systému SAP. Tato operace je v kompetenci vedoucí skladu, která tak učiní na 

základě informace od skladníka nebo pracovníka sklárny a také potvrzených přepravních 

dokumentů. 

Určitou nevýhodou tohoto rutinního přejímacího procesu je nutnost manuálního 

přepisování údajů z papírové formy dodacích listů do elektronické podoby v systému SAP. 

To leckdy samo o sobě zavádí do procesu možnost lidské chyby a je často příčinou 

špatných údajů zanesených v informačním systému.  

Druhou nedokonalostí procesu přejímky zboží je velmi složité, až téměř nemožné, 

řešení situace, kdy se během laboratorního prověření převzatých surovin prokáže nekvalita 

dodaného materiálu. V takovém případě záleží nejvíce na významnosti kvalitativní 

odchylky. Tento faktor vždy rozhoduje o možnosti/nemožnosti podřídit ostatní výrobní 

vstupy nestandardním podmínkám a schopnosti udržet stabilní výrobní proces. Jestliže 

odchylka od předepsaných kvalitativních tolerancí je příliš vysoká, nezbývá nic jiného, než 

surovinu ze zásobníků přečerpat zpět do cisterny dodavatele a vyreklamovat celou dávku, 

což je velmi náročné a komplikované. 

 

4.3 Skladování 

Přijaté suroviny jsou skladovány způsobem, který vyžaduje charakter materiálu, za 

podmínek, určených dodavatelem nebo vyznačených přímo na obalu. Vzhledem k široké 

různorodosti skladovaných položek disponuje společnost mnoha druhy skladovacích 

zařízení. Ke skladování sypkých materiálů slouží především sila nebo speciální zásobníky, 

přičemž výjimečně se sypké komodity skladují i ve velkoobjemových přepravních vacích. 

Suroviny, které musí být skladovány v určitých teplotních rozmezích, se uchovávají 

v klimatizovaném skladě chemických látek. 
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V posledních letech společnost investovala nemalé prostředky do pořízení 

regálových systémů všeho druhu, protože s postupným rozvojem a rozšiřováním firmy 

vznikla potřeba skladování zvýšeného objemu zásob. Regálové systémy napomohly 

k navýšení celkové kapacity skladů a zpřehlednění skladovacích prostor. 

Ani tento krok však společnosti nezajistil dostatek skladovacího místa potřebného 

pro odpovídající uložení nakupovaných položek. Například dřevěné palety, na které se balí 

hotové výrobky, jsou složeny na venkovní zpevněné ploše a jsou tak vystaveny účinkům 

povětrnostních vlivů. Tento způsob uskladnění má nepříznivý vliv na jejich životnost 

a kvalitu. Některé skladovací prostory, jsou stále ještě využity neefektivně a měly by projít 

optimalizačním řízením. Například uskladnění folií a některých druhů kartonových obalů 

by mělo být řešeno pomocí regálů, místo současného způsobu, ilustrovaného následujícím 

Obrázkem 14. 

 

 

Obrázek 14 - Neefektivní způsob uskladnění 

Zdroj: [interní materiál firmy] 
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Vzhledem k tomu, že část závodu operuje v nepřetržitém provoze, je nutné mít 

všechny důležité náhradní díly zálohované, aby se v případě ztráty funkčnosti některého 

kritického komponentu nemusela zastavit celá výrobní linka. Proto společnost Pittsburgh 

Corning CR, s.r.o. disponuje velmi dobře zásobeným skladem náhradních dílů, čemuž 

odpovídá i relativně vysoký objem finančních prostředků, vázaných za tímto účelem. 

Ve skladě náhradních dílů se uchovávají mimo vybraných rezervních strojních součástí 

i všechny druhy používaných ochranných pomůcek a spotřební materiál pro výrobu i pro 

kancelářské využití. Z následujícího Obrázku 15 s grafem je zřejmé, že po finanční stránce 

začal sklad náhradních dílů strmě narůstat v roce 2010. Tento rok byl pro společnost 

zlomový v tom smyslu, že se v kláštereckém závodě spustil provoz nové kontinuální linky 

na výrobu bloků z pěnového skla. Z tohoto důvodu se objem skladu náhradních dílů mezi 

lety 2010 a 2013 téměř zdvojnásobil. Od roku 2014 se začala hodnota skladu pozvolným 

tempem snižovat, k čemuž dopomáhá postupná optimalizace skladových zásob. 

 

 

Obrázek 15 - Finanční objem skladu náhradních dílů 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Úzké místo v této oblasti vidím v tom, že drtivá většina dodávaného zboží není 

opatřeno čárovými identifikačními kódy. Není tedy možné pro přejímku používat 

efektivního skenování a okamžitě tak přenášet údaje do podnikového informačního 

systému. 

Naopak za silnou stránku lze považovat výhodnou polohu skladu náhradních dílů 

i materiálu. Oba sklady jsou umístěny v prostoru mezi dvěma výrobními útvary, což 

podporuje plynulý tok materiálu z oddělení FLAT směrem k exportnímu skladu a úseku 

FAB. Mapa závodu s barevně vyznačenými areály je na Obrázku 16. 

 

 

Obrázek 16 - Dispoziční uspořádání společnosti PCCR 

Zdroj: [interní materiál firmy] 
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4.4 Výdej materiálu do výroby 

Výroba ve společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. má v každém ze tří výrobních 

oddělení různorodý charakter, a tudíž i odlišné požadavky na zásobování surovinami. 

Ve dvou výrobních jednotkách – sklárně a výrobním oddělení FLAT – je více, než kde 

jinde, vyžadován plynulý přísun vstupního materiálu. Výrobní proces tam probíhá 

kontinuálně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Proto musí být dodávky surovin přesně 

naplánovány. Jakýkoli výpadek nebo chyba v zásobování by měly za následek nesmírné 

finanční ztráty. Z tohoto důvodu se v zásobnících a silech udržuje za všech okolností 

dostatečné množství materiálu. Pokud skladovaný objem komodity klesne pod nastavenou 

minimální hladinu, okamžitě dochází k nové zavážce smluvně zavázaným dodavatelem. 

Výdej skladovaných položek je nepřetržitě zajišťován skladníky. Během jejich 

nepřítomnosti organizuje distribuci přímo směnový mistr výroby. 

S výjimkou sypkých hmot, uskladněných v silech, vychází současný způsob výdeje 

materiálu ve většině případů z metody LIFO, což ale není současným vedením společnosti 

podporováno. Upřednostňovaným principem je FIFO, což znamená, že se zboží čerpá 

ve stejném pořadí, v jakém bylo naskladněno a dochází tak k přirozené obrátkovosti 

materiálu. 

Výdej zásob probíhá ve společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. třemi různými 

způsoby dle charakteru suroviny. 
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4.4.1 Výdej komodit ze skladu náhradních dílů 

Na skladě náhradních dílů se drží zásoba kritických součástí výrobních zařízení, ale 

také například ochranné nebo kancelářské pomůcky. Každá skladovaná položka je 

označena unikátním číslem artiklu a zařazena na přesně rozvržené místo do regálu. Sklad 

náhradních dílů se skládá ze zabezpečené části skladu a konzolového regálu pro 

rozměrnější zboží, viz Obrázek 17. 

 

Obrázek 17 - Konzolový regál 

Zdroj: [interní materiál firmy] 

 

Průvodním dokumentem každého výdeje ze skladu náhradních dílů je papírová 

výdejka. Vytváří ji přímo žadatel o materiál. Vždy musí obsahovat základní specifikaci 

komodity a požadované množství. Realizované výdejky následně kontroluje správce 

skladu náhradních dílů. Příklad výdejky je znázorněn na Obrázku 18. Dokument se nazývá 

„Objednávka“, nicméně představuje jakousi žádanku o výdej materiálu ze skladu 

náhradních dílů. Mezi nejdůležitější údaje, které jsou na výdejce zaznamenány, patří: 

 číslo údržbářské zakázky, 

 příjmení žadatele o materiál, 

 uvažované místo použití, 

 umístění náhradního dílu ve skladu (v tomto případě = regál s označením S0111), 

 potřebné množství. 
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Obrázek 18 - Výdejka 

Zdroj: [interní materiál firmy] 

 

4.4.2 Výdej sypkého nebaleného materiálu 

Sypký nebalený materiál se ve společnosti používá zejména ve výrobním oddělení, 

sklárně. Jedná se o vstupní surovinu potřebnou k tavení skla. Do této skupiny spadá 

například písek, recyklované sklo ve formě střepů, síran sodný, oxid železitý atd. Tento 

materiál je skladován ve velkoobjemových silech, ze kterých se přečerpává přímo do tavící 

pece. Prochází přitom speciální mixážní jednotkou, která zároveň odvažuje množství 

suroviny, požadované operátorem sklárny. Tento unikátní přístroj bohužel není připojen do 

podnikového informačního systému. Operátor sklárny tedy musí jednou denně zaznamenat 

do systému SAP hmotnost odčerpaného materiálu. Je potřeba konstatovat, že tento 

současný způsob však není zcela účinný. Během kontrolního měření stavu zásob se 

pokaždé objevují výrazné diference, způsobující nežádoucí inventurní rozdíly. 

Jako opatření k vymezení těchto problémů navrhuji instalaci přesných 

tenzometrických vah, které by v reálném čase porovnávaly zůstatkový stav materiálu 

v sile s odváženým množstvím materiálu prošlým mixážní jednotkou. 
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4.4.3 Výdej paletizovaného baleného materiálu  

Množstvím položek se tento materiál ani zdaleka neblíží skupině náhradních dílů. 

Zabírá ale ze všech tří uvedených druhů zásob nejvíce skladovacího prostoru. 

Nejvýznamnější položkou z této kategorie jsou palety s pěnovým sklem, připraveným pro 

následné zpracování ve výrobním oddělení FAB. Dalším druhem je příslušenství pro 

výrobu, různé balené chemické látky a veškerý obalový materiál – dřevěné palety, folie 

nebo třeba kartony. 

Operátoři z výrobních útvarů žádají doplnění dobíraných položek u skladníků, kteří 

zajišťují fyzický výdej potřebné palety. Některý balený materiál je již dodavatelem 

označen čárovým kódem, obsahujícím základní informace o konkrétní položce. Skladníci 

při vydávání těchto surovin mají snadnou práci, protože pro výdej ze skladu do výroby 

stačí naskenovat čárový kód daného materiálu a jednoduchým zadáním cílové lokace se 

paleta převede. Přeřazení materiálu do spotřeby se automaticky zaznamená do 

informačního systému SAP. Množství suroviny na skladě se okamžitě aktualizuje 

a nákupní oddělení může zásoby doobjednat. Ke skenování se používají bezdrátové ruční 

skenery (viz. Obrázek 19), které jsou přímo propojeny se systémem SAP. Přenos informací 

je tak v závislosti na internetovém připojení téměř okamžitý. 

 

Obrázek 19 - Ruční skener 

Zdroj: [interní materiál firmy] 
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Situace s položkami, neoznačenými čárovým kódem, je poněkud složitější. 

Skladníci na základě požadavku nejprve fyzicky paletu s materiálem předají do výroby. 

Poté se ale musí odepsat odpovídající množství vydaného materiálu v systému. Tuto 

operaci provádí skladníci manuálně, což bohužel často způsobuje systémové diference 

vlivem lidského pochybení. 

Bylo by více než vhodné zajistit, aby všechny palety s balenými zásobami byly 

opatřeny čárovým kódem a zaevidovány v podnikovém informačním systému. To by 

výrazně zlepšilo evidenci skladových zásob, zjednodušilo inventarizaci a napomohlo 

k přirozenému řízení obrátkovosti zásob metodou FIFO. 

 

4.5 Mezioperační logistika 

Vzhledem k rozsáhlé komplexnosti všech tří výrobních oddělení společnosti je tato 

kapitola věnována popisu mezioperační logistiky pouze ve výrobním útvaru FAB. 

Manipulace zde totiž představuje neoddělitelnou součást výrobního procesu. Zde se, 

zjednodušeně řečeno, opracovávají bloky izolačního materiálu - pěnového skla - do tvaru a 

velikosti, požadované zákazníkem, přičemž téměř každý výrobek je možné považovat za 

unikát. Pro dosažení stanovených výkonových norem je důležité neztrácet manipulací 

cenný výrobní čas a mít všechny mezioperační logistické procesy zmapovány co možná 

nejdetailněji a nejpřesněji. 

Ideální situace by nastala ve chvíli, kdyby výroba nebyla brzděna žádnými 

logistickými procesy. Ve výrobním oddělení FAB, společnosti Pittsburgh Corning CR, 

s.r.o., se vychází z principů štíhlé výroby a všechny neproduktivní časy jsou proto 

považovány za plýtvání. 

Vedení společnosti kontinuálně iniciuje kroky, vedoucí k redukci nevýrobních časů 

na nutné minimum. Takovéto akce se v rámci společnosti nazývají „události rychlého 

zlepšení“. Podmínkou účinnosti těchto schůzek je aktivní účast angažovaných členů 

a společné tvůrčí vymýšlení nových řešení, týkajících se konkrétních částí procesu. Pokud 

se kalkulací prokáže přínos vymyšlených opatření, zavádějí se následně do praxe. Během 

takových akcí se ve společnosti využívají nástroje, jako například Pareto diagramy, 

histogramy nebo diagramy příčin a následků. 
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4.5.1 Nevýrobní operace 

Veškerá pozornost při snaze o optimalizaci nevýrobních časů byla až doposud 

věnována procesům uvnitř výrobních buněk. Snad „provozní slepota“ zapříčinila, že se 

zatím nikdo příliš nezajímal o ztrátové časy, plynoucí z manipulace mezi výrobními 

buňkami. Všichni dotázaní zaměstnanci totiž berou současný způsob jako jediný možný 

a nikdo z nich si ani nedokáže představit žádnou odlišnou variantu. 

Nynější proces funguje takto. Ve výrobních buňkách pracuje většinou jen jeden 

zaměstnanec. Zastává přitom výrobní operace – nejčastěji broušení, řezání, lepení a další 

práce, které přidávají hodnotu zpracovávanému produktu. Zároveň ale také zajišťuje 

všechny manipulační a přípravné práce, například přiváží palety se vstupním materiálem, 

připravuje obalový materiál a nástroje pro výrobu a odváží odpad. 

V této oblasti spatřuji velké rezervy, a proto se této oblasti budu dále věnovat 

podrobněji. Analýza byla založena na předpokladu, že efektivita práce v rámci celého 

výrobního oddělení výrazně stoupne, budou-li se výrobní dělníci zaobírat pouze samotnou 

výrobou, přičemž všechny nevýrobní operace budou vyčleněny na speciálně určeného 

dělníka. Potvrzení nebo případné vyvrácení této hypotézy bylo učiněno tabulkovým 

srovnáním a grafickým zobrazením pomocí Spaghetti diagramu. Pro účel náměrů byly 

vybrány tři výrobní buňky: 

 bruska nejmenších kolen (F-1), 

 multifunkční obráběcí stroj (CNC-4), 

 vibrační pila pro výrobu středně velkých kolen (F-2). 

Tato pracoviště byla zvolena záměrně proto, aby se průměr jejich vzdáleností od 

skladu materiálu co nejvíce přibližoval průměru vzdáleností všech výrobních buněk 

v oddělení FAB. 

Průběh testu byl velmi zdařilý. Nejprve se nastavily rovné podmínky pro porovnání 

obou variant. Ve vybraných buňkách se připravil identický výrobní plán pro dvě po sobě 

jdoucí směny. Během první směny probíhala výroba zavedeným způsobem. Výrobní 

dělníci si zajišťovali veškerou manipulaci sami, což je graficky naznačeno na Obrázku 20. 
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Zde je přehledným způsobem představen výsledek dílčích Spaghetti diagramů, 

které byly během testu vytvořeny pro každou výrobní buňku zvlášť. Z obrázku bohužel 

není patrná četnost absolvovaných cest, ale pouze jejich směr a délka. Jednotlivé Spaghetti 

diagramy totiž neměly potřebnou zobrazovací schopnost a jejich ilustrace by byla matoucí. 

Zelenou čarou jsou sledovány trasy, které dělníci museli absolvovat za účelem manipulace 

v rámci pracoviště F-1. Růžová barva reprezentuje manipulaci, potřebnou pro pracoviště 

F-2 a oranžově jsou zakresleny cesty, vykonané během práce na CNC-4. 

 

Obrázek 20 - Souhrnný Spaghetti diagram 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Z grafické podoby byly údaje převedeny do nadcházející Tabulky 7, ve které jsou 

sepsány náměry tras a časů, které výrobní dělníci absolvovali z důvodu: 

 manipulace obalového materiálu a surovin pro výrobu, 

 přípravy nástrojů, 

 manipulace dokončených, či rozpracovaných, výrobků, 

 odvozu odpadu, vznikajícího při výrobě. 

Prověřovaná hypotéza totiž vycházela z předpokladu, že právě tyto činnosti mohou 

být vykonávány externě bez nutnosti prostojů výrobního zařízení. 

 

Tabulka 7 - Hodnoty nevýrobních operací 

Výrobní 

buňka 
Nevýrobní operace 

Absolvovaná 

trasa [m] 

Změřený 

čas [min] 

F-1 

Manipulace surovin a obalů    766   31 

Příprava nástrojů     40   26 

Manipulace výrobků    116     9 

Odvoz odpadu     96     6 

CNC-4 

Manipulace surovin a obalů    912   40 

Příprava nástrojů       -     - 

Manipulace výrobků    268   19 

Odvoz odpadu    374   37 

F-2 

Manipulace surovin a obalů    704   29 

Příprava nástrojů       -   34 

Manipulace výrobků    542   28 

Odvoz odpadu      32   14 

CELKEM 3 750 273 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

V Tabulce 7 je vidět, že dělníci ze tří vybraných výrobních buněk stráví 

nevýrobními operacemi podstatnou část ze své 8 hodinové pracovní směny: 

 v buňce F-1 = 72 minut, 

 v buňce CNC-4 = 96 minut, 

 v buňce F-2 = 105 minut. 
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Před začátkem druhé směny byli dělníci instruováni, aby se snažili jen provozovat 

výrobní zařízení a obstarávání vybraných nevýrobních činností vyžadovali po zvlášť 

vyčleněném zaměstnanci – manipulantovi. 

Zpočátku byli dělníci vůči změně negativní, ale během prvních pár desítek minut se 

výroba rozjela na plné obrátky a manipulant zvládal zásobovat a držet v chodu výrobní 

buňky bez sebemenších problémů a navíc v pohodovém tempu. Měřením bylo zjištěno, že 

obsluhou výše uvedených výrobních buněk strávil manipulant 192 minut čistého času 

a ušel přitom 3212 metrů. Tímto testem se prokázalo, že z pohledu stráveného času je 

evidentně výhodnější navržený způsob. Zdá se, že jeden manipulant by dokonce s největší 

pravděpodobností dokázal obstarat všechny výrobní buňky v oddělení FAB. Tato 

myšlenka by zřejmě musela být podpořena nastavením vhodných dodatečných opatření 

a pravidel, jako například instalace světelného signálu pro přivolání manipulanta, úpravou 

skenovacího místa, nebo nastavením pravidel zásobování výrobních buněk materiálem. 

Ještě zajímavějším hlediskem pro zjištění výhod, plynoucích ze zapojení 

manipulanta do procesu, je rozsah výrobní kapacity sledovaných buněk. Tím, že dělníci 

nebudou ztrácet čas neproduktivními operacemi, se může výrobní zařízení provozovat 

téměř bez prostojů po celou směnu. Tento aspekt je pro společnost klíčový. Pozitivní vliv 

navrženého principu organizace práce je patrný z údajů v Tabulce 8. 

 

Tabulka 8 - Zvýšení výrobní kapacity 

Výrobní 

buňka 

Současná výrobní 

kapacita [ks] 

Navýšená výrobní 

kapacita [ks] 

Zvýšení 

kapacity [%] 

F-1 400 (malých kolen) 476 19 

CNC-4 1350 (segmentů) 1716 27 

F-2 260 (středních kolen) 339 30 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Testem bylo zjištěno, že výrobní kapacita, odpovídající jedné pracovní směně, se ve 

vybraných výrobních buňkách zvýšila o několik desítek procent. 

S ohledem na efektivitu práce a výrobní kapacitu vyplývá, že je výhodné výrobního 

dělníka vytížit pouze výrobním procesem.  
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Toto vlastně ve firemní praxi znamená, že na každé směně by měl být vyčleněn 

jeden nebo dva dělníci, plnící funkci manipulanta. Tito pracovníci nepřináší podniku 

z výrobního hlediska přímou přidanou hodnotu. Nejsou totiž zaměstnáni samotnou 

výrobou, nýbrž přípravou požadovaných výrobních prostředků a manipulací vstupního 

materiálu, rozpracovaných výrobků a také finálních produktů. Přesto svou činností 

přispívají výrazným způsobem ke zvýšení celkové efektivity práce v podniku. 

 

4.5.2 Produktový tok 

Důležitým stavebním kamenem, na který je v oddělení FAB poukazováno, je 

systematický tok produktu. V minulých letech totiž tato oblast byla jedním z hlavních 

témat. Trvalo celkem dlouho, než se podařilo propojit řadu výrobních operací tak, aby na 

sebe vzájemně a logicky navazovaly. Jak je patrné z následujícího Obrázku 21, tok 

produktu dává nyní smysl. Tento stav se může kdykoli změnit, například začleněním 

nových výrobních buněk nebo úpravou těch stávajících. 

 

Obrázek 21 - Layout FABu spolu s vyznačením toku produktu 

Zdroj: [interní materiál firmy] 
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Dříve zastávaly velký podíl manipulace vysokozdvižné vozíky, které se však 

během výkonu práce pohybovaly v bezprostřední blízkosti výrobních dělníků, což bylo 

vyhodnoceno jako příliš vysoké riziko bezpečnosti práce. Nyní může být vysokozdvižný 

vozík přivezen do prostoru výrobní haly pouze ve výjimečných případech a navíc jen se 

souhlasem vedoucího pracovníka. Mezioperační manipulace dnes probíhá výhradně za 

pomoci ručně vedených paletových vozíků. 

 

4.5.3 Distribuce materiálu 

Pro výrobní oddělení FAB je nezbytné, mít k dispozici bloky pěnového skla ve 

všech standardně používaných tloušťkách. V současné době se jedná o rozmezí mezi 

5 až 19 centimetry, tedy dohromady 15 tloušťek, odstupňovaných po celých centimetrech. 

Pokud je některý z rozměrů nedostupný, jsou dělníci nuceni použít pro výrobu bloky 

s nejbližší vyšší tloušťkou, což má za následek vyšší spotřebu vstupního materiálu 

a mnoho odpadu. Tento parametr se řadí k těm nejdůležitějším a nejvíce sledovaným 

výrobním údajům ve společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. 

Foamglas je ze skladu vydáván výhradně skladníky. Do skladu materiálu nemají 

kvůli bezpečnostním rizikům výrobní dělníci přístup. Paletizovaný materiál je tam 

stohován většinou až do šesti metrové výšky. Skladníci jsou proti případnému pádu 

materiálu chráněni konstrukcí vysokozdvižného vozíku, a práce je tedy pro ně zcela 

bezpečná. Pěnové sklo je pomocí vysokozdvižných vozíků převáženo ze skladu materiálu 

do areálu, interně nazývaného „supermarket“ (viz Obrázek 22). Jedná se o jakýsi 

mezisklad, který je situován přímo v prostoru výrobní haly. Sestává z dvanácti řad, z nichž 

každá reprezentuje konkrétní rozměr – tloušťku bloků. Při svém naplnění čítá nanejvýš 

5 palet pěnového skla Foamglas. V tomto areálu již nejsou palety stohovány a jsou proto 

volně přístupné výrobním dělníkům. 

Výrobní dělníci si z meziskladu pěnové sklo postupně odebírají, a to celé palety 

nebo pouze jednotlivé bloky. Vždy ale musí ručním skenerem zaznamenat druh a množství 

odebraného materiálu a zapsat do informačního systému číslo zakázky, na jejíž výrobu 

budou bloky použité. 
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Obrázek 22 - Supermarket 

Zdroj: [interní materiál firmy] 

 

Nikdy by nemělo dojít k úplnému vyprázdnění kterékoli z řad. Je totiž dohodnuto, 

že skladníci odpovídají za plynulé doplňování řad s materiálem až do maximální úrovně  

5 palet od každého rozměru. Předání každé palety ze skladu do výroby přitom musí být 

vždy potvrzeno naskenováním čárového kódu z paletové etikety a zadáním změny 

umístění dané manipulační jednotky – palety. 

Tento způsob poskytuje velmi dobrý přehled o tom, který materiál byl spotřebován 

na kterou výrobní zakázku nebo na jaké lokaci se právě nachází. Na druhé straně systém 

doplňování meziskladu není zcela ideální. Vychází z principu LIFO, kdy poslední 

doplněná paleta do supermarketu je zároveň první spotřebovanou. Často se proto stává, 

že se během ročních inventur odhalí v zadních pozicích supermarketu palety, se kterými 

nebylo manipulováno celé měsíce či roky. 
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4.5.4 Manipulace výrobků 

Ve výrobním oddělení FAB se produkují artikly, jejichž tvar, rozměry 

a povrchovou úpravu pokaždé specifikuje zákazník. Jedná se o typickou zakázkovou 

výrobu, která nikdy nezačíná dříve než v okamžiku přijetí oficiální objednávky od 

zákaznického servisu. Tento zákaznicky orientovaný přístup vnáší do výroby různorodost 

procesů. K tvorbě některých tvarově jednoduchých produktů stačí jen jedna výrobní 

operace. Naopak dokončení složitějších výrobků vyžaduje operací hned několik. Proto 

i manipulace s výrobky probíhá dvěma způsoby. 

 

4.5.4.1 Manipulace rozpracovaných výrobků 

Stále více zákazníků společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. si uvědomuje 

výhody plynoucí z objednání prefabrikovaných dílců doručených přímo na stavbu. 

Největší přidanou hodnotu tohoto řešení spatřují klienti zejména v tom, že tak šetří čas 

a náklady na instalaci nakoupeného izolačního materiálu a také v tom, že dostávají zboží 

s garantovanou kvalitou provedení a správnými izolačními vlastnostmi. Právě proto rok od 

roku narůstá společnosti poptávka po složitějších produktech, které jsou na jednu stranu 

technologicky a časově náročnější, na druhou stranu však pro firmu mnohem výhodnější 

a rentabilnější. Tyto výrobky se dříve objevovaly ve výrobním spektru spíše zřídka 

a považovaly se za nestandardní výrobky. Dnes už zaujímají podstatný podíl produktového 

sortimentu, přibližně 30 %. Jedná se většinou o tvarově neobvyklé dílce, slepené z většího 

počtu částí. Některé výrobky jsou ještě navíc opatřovány ochrannými nátěry, jejichž 

specifikace vychází ze zamýšleného způsobu a podmínek použití. Tato variabilita přináší 

oddělení FAB nespočet kombinací všech možných výrobních operací a zároveň nutnost co 

nejpřesnějšího načasování produktového toku. 

Až na výjimky probíhá výrobní proces složitějších položek v logické posloupnosti, 

kdy se začíná výrobními operacemi – nejčastěji řezáním nebo broušením. Opracované díly 

se ukládají na dřevěné palety a jejich manipulaci mezi výrobními buňkami zajišťují 

nejčastěji sami výrobní dělníci. Mezioperační manipulaci organizují směnoví mistři, kteří 

zároveň odpovídají za to, aby výroba probíhala plynule a aby se některé z pracovišť nestalo 

úzkým místem procesu. 
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Takový jev je snadno zpozorovatelný podle narůstajícího počtu palet 

s rozpracovanými obrobky, čekajících ve frontě před daným pracovištěm. Příklad 

rozpracovaného zboží je znázorněn na následujícím Obrázku 23. 

 

 

Obrázek 23 - Segmenty kulových nádrží 

Zdroj: [interní materiál firmy] 
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Vybroušené nebo vyříznuté části se dále prefabrikují do větších celků, jinak řečeno, 

slepují do finální podoby a tvaru požadovaného zákazníkem. Někdy se jedná o tak 

rozměrné a tvarově náročné produkty, že jejich složení vyžaduje velmi zkušené 

pracovníky. Na Obrázku 24 je vidět příklad jednoho z rozměrnějších prefabrikovaných 

artiklů. 

 

 

Obrázek 24 - Prefabrikovaná hlava 

Zdroj: [interní materiál firmy] 

 

Dopravovat klientům tak velké komplety by bylo nereálné, ať už z důvodu 

nákladné přepravy, tak i kvůli náročnosti instalace na technologii u zákazníka. 

Největší manipulační jednotkou, používanou v oddělení FAB, je kartonový obal 

o půdorysné velikosti průmyslové palety, tedy 1200 x 1000 mm a výškou 1200 mm. 

Všechny rozměrnější produkty musí být rozděleny na části, odpovídající takové velikosti, 

která stále ještě zaručuje jejich efektivní zabalení. Proto se ještě před aplikací ochranného 

nátěru velké prefabrikované výrobky rozřežou a náležitě označí. Díly se uloží na dřevěné 

palety, které ale ve výrobní hale zabírají rozsáhlý prostor. 
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Načasování těchto operací je nutné mít výborně zvládnuté, aby se mohly palety 

téměř okamžitě přesunout na další pracoviště. Převážení dílů obstarávají většinou dělníci 

ze sekce lakovny, kteří provádí nátěr dle požadavku, uvedeného na výrobním příkaze. 

Manipulace zde opět probíhá pomocí ručně vedených paletových vozíků, jak je vidět na 

Obrázku 25. 

 

 

Obrázek 25 - Manipulace rozpracovaných produktů 

Zdroj: [interní materiál firmy] 

 

Po zaschnutí nátěru a po finální kontrole inspektorem kvality se může hotový 

výrobek zabalit do kartonů. Každá dodávka složitějších výrobků je vždy opatřena plánkem 

k sestavení dělených kompletů. Systém značení jednotlivých částí je jednoduchý a snadno 

pochopitelný pro dělníky, provádějící instalaci na stavbě. 

Na každou krabici se navíc musí nalepit etiketa, která kromě jména zákazníka, čísla 

zakázky a základních údajů o produktu, obsahuje i čárový kód, skrývající v sobě propojení 

na další důležité informace o výrobku. 
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4.5.4.2 Manipulace dokončených výrobků 

V případě, kdy k finalizaci produktu stačí jen jedna výrobní operace, je manipulace 

se zbožím velmi jednoduchá. Většinou jde jen o opracování bloku pěnového skla 

vyříznutím nebo vybroušením do požadovaného tvaru a poté následuje okamžité zabalení 

výrobku do lepenkových krabic přímo ve výrobní buňce. V těsné blízkosti většiny 

výrobních strojů se nachází sběrný válečkový dopravník, který zajišťuje plynulou přepravu 

zabalených kartonů od stroje přímo k areálu balení. Tam se scházejí všechny dokončené 

položky a následně se třídí na palety podle konkrétních zakázek pro jednotlivé zákazníky. 

 

4.5.5 Předání dokončené výroby do skladu na export 

Zabalením hotových výrobků do kartonových obalů ještě práce ve výrobním 

oddělení FAB nekončí. Jak bylo uvedeno dříve, všechny dokončené výrobky se 

koncentrují v areálu balení. Některé krabice se posouvají po sběrném válečkovém 

dopravníku, jiné balíky přiváží výrobní dělníci pomocí ručních paletových vozíků. 

Podstatou výroby v oddělení FAB je produkce zboží pro více klientů zároveň. 

Výhodou tohoto způsobu je možnost kombinovat různé produkty do výrobních balíčků tak, 

aby se jejich společným vyřezáváním dosáhlo co nejvyššího využití vstupního materiálu. 

To však přináší i komplikaci v podobě shluku zabalených krabic, které připadají 

k rozdílným výrobním zakázkám. Z toho důvodu pracuje v areálu balení proškolený 

dělník, který třídí jednotlivé krabice na palety podle příslušných objednávek. Krabice se 

přiřazují na konkrétní palety naskenováním čárového kódu z kartonové etikety. Tímto 

způsobem se zkompletuje celá paleta, která v drtivé většině případů obsahuje 12 kartonů. 

Její celková výška pak dosahuje přibližně 200 cm. 

Každá, takto připravená, paleta se následně celá zabalí do ochranné smršťovací 

polyetylenové folie. Transportované zboží totiž musí k některým zákazníkům podstoupit 

leckdy náročnou cestu včetně několika překládek a manipulací. Zároveň ne všichni klienti 

disponují na stavbách krytým skladovacím prostorem, takže dovezené zboží je vystaveno 

účinkům nejrozmanitějších povětrnostních podmínek, zahrnujících například žár 

katarského slunce, vydatné britské deště, nebo portugalský silný přímořský vítr. Balení do 

folie je záležitost, kterou zajišťuje poloautomatická balicí linka. 
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Dělník, pracující v areálu balení, naloží zkompletovanou paletu elektrickým 

manipulačním vozíkem na vstupní válečkový dopravník balící linky. Nastavený program 

se pak postará o zbytek procesu balení. Linka prochází z areálu balení, tedy výrobní haly, 

do prostoru exportního skladu, ve kterém operují skladníci s vysokozdvižnými vozíky. 

Tím, jak paleta projíždí balící linkou, dochází k fyzickému předání zboží z výroby 

oddělení logistiky. Na Obrázku 26 je znázorněn příklad finálně zabalené palety, určené 

k transportu. 

 

Obrázek 26 - Zabalená paleta 

Zdroj: [interní materiál firmy] 
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4.6 Transport zboží k zákazníkovi 

Společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o. je zatím ještě pořád chápána především 

jako výrobní závod. Většina podpůrných oddělení jako je například Prodej, Logistické 

centrum, Vývoj a výzkum, atd. je centralizována v belgické mateřské společnosti ve městě 

Tessenderlo. Postupně se ale klášterecká pobočka osamostatňuje. 

V roce 2007 se v areálu postavila moderní kontinuální zpěňovací linka, jež 

produkuje bloky pěnového skla, které se do té doby dovážely jako surovina právě z Belgie. 

V roce 2014 se rozběhla vlastní výroba skla – vstupního materiálu pro výrobu pěnového 

skla Foamglas. To bylo posledním krokem k nezávislosti na dodávkách surovin z Belgie. 

Nyní už kompletní výrobní proces, počínaje přípravou skla o speciálních vlastnostech až 

po produkci izolačních tvarovek, probíhá v kláštereckém závodě bez nutnosti nákladově 

nevýhodné přepravy materiálu z Belgie. Při takovém systému zásobování materiálem 

vycházela jako vhodná varianta logistické distribuce hotového zboží přes logistické 

centrum v Tessenderlu. Kamiony, které do Čech přivážely sklo, byly okamžitě po vyložení 

plněny hotovými výrobky, což přineslo jejich plné vytížení na obou dvou dopravních 

trasách. Náklady na přepravu tudíž vycházely výhodněji. 

V současné době, kdy se využívá pouze jednosměrného transportu z Klášterce do 

Tessenderla, byli dopravci nuceni ceny jednotlivých přeprav zvýšit v závislosti na horší 

možnosti vytížení kamionů při zpátečních cestách. Pittsburgh Corning CR, s.r.o. na tento 

fakt však zatím nijak nezareagovala a zvýšené náklady na přepravu se tím staly jednou 

z přítěží, které negativně ovlivňují konečný výsledek hospodaření podniku. 80 % všech 

zakázek je nyní transportováno nejprve do logistického centra v Belgii a překládáno dalším 

lokálním přepravcům, kteří doručují zboží finálním zákazníkům. Zbývajících 20 % přeprav 

si zajišťuje sám zákazník – v tomto případě se tedy jedná o FCA přepravy. 

Oblast dopravy zboží k zákazníkovi považuji za úzké místo logistického procesu 

společnosti, které si zaslouží hlubší a detailnější prověření. Dotázaní referenti logistiky 

vyjádřili hypotézu, že nákladově mnohem výhodnější by pro firmu byla přeprava hotového 

zboží přímo k zákazníkovi, místo posílání dodávek přes logistické centrum v Belgii. 

Následující Tabulkou 9 je ilustrováno porovnání těchto dvou zmíněných způsobů dopravy. 
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Tabulka 9 - Porovnání přepravních cen 

Destinace 

Počet 

palet 

[ks] 

Doprava přes logistické centrum v Belgii 

Doprava 

z Klášterce 

k zákazníkovi 

[Kč] 

Úspora (+) 

/        

Ztráta (-) 

[%] 

Doprava 

z Klášterce do T´la 

[Kč] 

Náklady 

překládky v T´lu 

[Kč] 

Doprava z T´la 

k zákazníkovi 

[Kč] 

Doprava přes 

logistické centrum 

CELKEM         

[Kč] 

Sunderland Velká Británie 14 8 890    1 134    16 302    26 326    25 749    2  

Aarhus Dánsko 4 2 540    324    7 821    10 685    8 855    21  

Bordeaux Francie 47 29 845    3 807    49 452    83 104    76 001    9  

Malaga Španělsko 31 19 685    2 511    77 760    99 956    89 686    11  

Harlingen Holandsko 6 3 810    486    3 267    7 563    8 442    -10  

Viseu Portugalsko 11 6 985    891    29 744    37 620    39 792    -5  

Thun Švýcarsko 16 10 160    1 296    14 595    26 051    18 377    42  

Brest Francie 5 3 175    405    9 090    12 670    15 042    -16  

Bruggy Belgie 19 12 065    1 539    3 888    17 492    18 942    -8  

Lyon Francie 75 47 625    6 075    60 720    114 420    82 631    38  

Antwerpy Belgie 13 8 255    1 053    828    10 136    12 891    -21  

Sines Portugalsko 3 1 905    243    17 512    19 660    22 858    -14  

Bergen Norsko 7 4 445    567    19 668    24 680    20 806    19  

Utrecht Holandsko 15 9 525    1 215    3 180    13 920    13 665    2  

Swansea Velká Británie 51 32 385    4 131    41 328    77 844    75 884    3  

Halmstad Švédsko 9 5 715    729    14 518    20 962    15 168    38  

Gembloux Belgie 92 58 420    7 452    9 797    75 669    62 850    20  

Zandvoort Holandsko 17 10 795    1 377    1 408    13 580    16 167    -16  

Vigo Španělsko 24 15 240    1 944    56 405    73 589    70 889    4  
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Nancy Francie 42 26 670    3 402    16 826    46 898    41 422    13  

Renesse Holandsko 39 24 765    3 159    6 688    34 612    35 972    -4  

Dunbar Velká Británie 18 11 430    1 458    23 345    36 233    35 498    2  

Oostende Belgie 36 22 860    2 916    7 093    32 869    34 767    -5  

Oslo Norsko 11 6 985    891    21 488    29 364    21 624    36  

Le Havre Francie 28 17 780    2 268    15 411    35 459    37 340    -5  

Paříž Francie 89 56 515    7 209    35 344    99 068    84 753    17  

Zaragoza Španělsko 36 22 860    2 916    58 302    84 078    74 936    12  

Essen Německo 3 1 905    243    1 496    3 644    5 317    -31  

Amsterdam Holandsko 87 55 245    7 047    16 836    79 128    66 773    19  

Frankfurt Německo 12 7 620    972    5 882    14 474    9 839    47  

Brusel Belgie 16 10 160    1 296    1 428    12 884    16 318    -21  

Stuttgart Německo 7 4 445    567    6 036    11 048    7 996    38  

Hamburk Německo 6 3 810    486    5 962    10 258    8 866    16  

Gdyně Polsko 18 11 430    1 458    27 508    40 396    28 913    40  

Gent Belgie 72 45 720    5 832    8 855    60 407    59 751    1  

Kyjev Ukrajina 89 56 515    7 209    189 974    253 698    189 593    34  

Volgograd Rusko 63 40 005    5 103    234 464    279 572    245 878    14  

Astana Kazachstán 147 93 345    11 907    798 912    904 164    872 724    4  

Kastoria Řecko 27 17 145    2 187    74 592    93 924    67 942    38  

Istanbul Turecko 41 26 035    3 321    120 290    149 646    112 230    33  

CELKEM 1 346 854 710    109 026    1 919 133    2 882 869    2 572 972    12  

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Pro porovnání dvou zmíněných způsobů transportu bylo vybráno 40 typických 

příkladů, reprezentující průměrný vzorek všech realizovaných přeprav. 

První dva sloupce Tabulky 9 informují o finální destinaci, kam má být zboží 

doručeno. Třetí sloupec znázorňuje počet palet, na kterých je zabalena daná výrobní 

zakázka, určena k expedici. Náklady na dopravu zboží ze závodu v Klášterci nad Ohří do 

logistického centra v Belgickém městě Tessenderlo jsou přiřazeny ve čtvrtém sloupci. Tyto 

ceny odpovídají výhodnějším podmínkám, dohodnutým s výhradním smluvním 

dopravcem, společností GVS Logistics CZ, s.r.o. Hodnoty v dalším sloupci popisují 

náklady na přeložení zboží v logistickém centru v Tessenderlu. Vychází přitom 

z předpokladu, že přeložení každé palety stojí průměrně 81 Kč, což jsou vypočtené 

náklady na provoz vysokozdvižného vozíku včetně mzdy jeho řidiče. Údaje ve sloupci 

nazvaném „Doprava z T´la k zákazníkovi“ odpovídají cenám přepravy jednotlivých 

zakázek z logistického centra v Belgii až do finální destinace, kde je zboží předáno 

zákazníkovi. Tyto ceny byly převzaty z objednávek, vystavených oddělením logistiky 

v Belgickém závodě. 

Ve spolupráci s referenty logistiky ze společnosti PCCR jsem oslovila různé 

dopravní společnosti a požádala je o nabídky přeprav identických zakázek způsobem 

„napřímo“ z České republiky k zákazníkovi. Tyto ceny jsou sepsány v předposledním 

sloupci Tabulky 9. Porovnání těchto dvou možností je vyjádřeno pro každou zakázku 

zvlášť v procentech. Kladné hodnoty představují úsporu, plynoucí z přímé dopravy 

z Klášterce nad Ohří k zákazníkovi, zatímco záporné hodnoty znamenají horší finanční 

podmínky tohoto řešení. 

Propočtené údaje v Tabulce 9 vypovídají o tom, že do některých destinací se 

společnosti vyplatí posílat zboží přes logistické centrum v Belgii. Tato varianta vychází 

obecně výhodněji u přeprav spíše nižšího počtu palet především zákazníkům v Belgii 

a Holandsku. 

Z celkového výsledku je zřejmé, že přímou dopravou výrobků k zákazníkovi může 

společnost ušetřit až 12 % finančních prostředků. Dle informací z finančního oddělení 

vynakládá společnost na přepravu všech svých zakázek přibližně 30 mil. Kč ročně. Při 

aplikaci navrženého řešení – expedicí „napřímo“ může společnost v této oblasti dosáhnout 

každoroční úspory až 3,6 mil. Kč.  
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5 NÁVRHY A OPTIMALIZACE ÚZKÝCH MÍST FIREMNÍ 

LOGISTIKY A JEJICH EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Ve většině společností se uvažuje logistika pouze jako podpůrné oddělení, které má 

za úkol sloužit výrobě. Vzhledem k faktům popsaných a zanalyzovaných v předchozí 

kapitole, však soudím, že realita je zcela odlišná. Přinejmenším ve společnosti Pittsburgh 

Corning CR, s.r.o. jsou logistické procesy „hnacím mechanismem“ celého podniku 

a leckdy i rozhodujícím kritériem spokojenosti finálního zákazníka. Logistika totiž 

prochází celou firemní strukturou od začátku do konce. Tato chronologie byla také 

sledována během prováděné analýzy. Postupně bylo přistupováno k jednotlivým, vzájemně 

provázaným, oblastem a v každé z nich byla identifikována pozitiva a negativa plynoucí ze 

současného způsobu řízení. Některé návrhy na zlepšení procesů se zdály být celkem 

jednoznačné a jednoduše proveditelné. Jiné naopak vyžadovaly hlubší průnik do dílčí 

problematiky a detailnější prozkoumání jejich příčin a možných následků. 
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5.1 SWOT analýza 

Pro ilustraci všech závěrů z analýzy byl zvolen nástroj ceněný zejména pro svou 

vizuální přehlednost a možnost soustředné prezentace – metoda SWOT. 

 

Tabulka 10 - SWOT analýza logistických procesů společnosti 

 POZITIVNÍ NEGATIVNÍ 

V
N

IT
Ř

N
Í 

P
Ů

V
O

D
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Vhodná poloha skladu materiálu i skladu 

náhradních dílů mezi dvěma výrobními 

odděleními 

 Firma využívá konsignační sklady 

dodavatelů 

 Zaveden informační systém SAP 

 Srozumitelná pravidla pro dopravce včetně 

přehledného plánku areálu 

 Společnost disponuje klimatizovaným 

skladem pro chemické látky 

 Automatické generování požadavků na 

objednávku náhradních dílů, vedených 

v SAPu 

 Při mezioperační manipulaci se používají 

bezdrátové ruční skenery 

 Plynulost produktového toku v oddělení 

FAB 

 Pracovní prostor je bezpečnou zónou bez 

pohybu vysokozdvižných vozíků 

 Okamžitý přehled o materiálu, použitém 

na konkrétní výrobní zakázku 

 Sběrný válečkový dopravník prochází 

podél většiny výrobních buněk 

 Společnost má uzavřené rámcové smlouvy 

jen s několika málo dodavateli klíčových 

komodit 

 Příjem určitých materiálů se musí manuálně 

zanést do SAPu 

 Chybí zastřešené skladovací místo pro 

dřevěné palety 

 Výdej většiny surovin do výroby probíhá 

systémem LIFO 

 Mezisklad materiálu – „supermarket“ 

funguje systémem LIFO 

 95 % zakázek se dopravuje k zákazníkovi 

přes logistické centrum v Belgii, přestože 

vychází tato varianta nákladněji 

 Současným způsobem organizace práce, ve 

výrobním oddělení FAB, vznikají zbytečné 

prostoje 

V
N

Ě
J

Š
Í 

P
Ů

V
O

D
 

Příležitosti Hrozby 

 Objednávky dodavatelům se neposílají 

přímo ze SAPu 

 Přejímka a výdej některých komodit je 

složitá, protože materiál není označen 

čárovými kódy 

 Vážící a mixážní jednotka na sklárně není 

propojena s informačním systémem 

 Oddělení FAB je zakázková výroba – 

plánování zásob z dlouhodobého hlediska je 

složité 

 Laboratorní testy dodaného sypkého 

materiálu většinou probíhají až během 

přečerpávání surovin z cisterny do 

zásobníků 

 V případě výpadku dodávky surovin nebo 

klíčových náhradních dílů hrozí zastavení 

celé kontinuální pěnící linky 

 Zvyšující se podíl nestandardních výrobků, 

vyžadujících vyšší nároky na balení a 

transport 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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5.2 Zlepšovací návrhy 

Společnost by měla zrevidovat stávající a uzavřít nové smlouvy s dodavateli 

klíčových komodit, přinejmenším těch, zařazených ve skupině A. Tím by se mělo předejít 

nechtěným výpadkům dodávek, které by mohly způsobit nucené zastavení výroby a z toho 

plynoucí finanční ztráty podniku. Je potřeba smluvně zajistit držení kalkulovaného 

množství materiálu v bezpečnostní zásobě u dodavatelů. 

Velkou časovou úsporu a zjednodušení příjmů a výdejů materiálu do a ze skladu by 

přineslo skenování všech dodaných položek pomocí ručních skenerů přímo do systému 

SAP. V dnešní době nepatří označování výrobků čárovými kódy mezi nesplnitelné 

požadavky. Hned první dodavatel, kterého se nákupní referent na toto téma dotázal, 

přislíbil aplikaci čárových kódů na dodávaném zboží v horizontu jednoho kalendářního 

měsíce. Čím více nakupovaných položek bude takovým způsobem označeno, tím více se 

práce skladníků zefektivní a zjednoduší. 

Společnost chystá na rok 2018 projekt výstavby nového skladovacího prostoru, 

který má za účel zvýšení kapacity skladu materiálu a zároveň lepší flexibilitu nakládek 

formátovaných bloků finálním zákazníkům i výrobnímu oddělení FAB. Jako jeden ze 

závěrů provedené analýzy bylo navrženo, aby se v plánovaném novém skladu vyčlenil 

prostor o rozloze 120 m
2
, který bude využit pro zastřešené skladování dřevěných 

palet. Oddělení logistiky tento návrh přijalo a získalo pro něj i pochopení a souhlas vedení 

společnosti. 

Téměř okamžitě po upozornění, že uskladněný materiál je distribuován metodou 

LIFO, byla na toto téma svolána „událost rychlého zlepšení“, tedy schůzka všech 

zainteresovaných stran. Sezení se zúčastnili zástupci oddělení logistiky, výroby i vedení 

společnosti. Společně byla přijata opatření k tomu, aby se systém LIFO postupně 

transformoval na FIFO postup. Výroba FAB nastartovala projekt reorganizace 

„supermarketu“. Vize je taková, že skladníci budou pěti-paletové řady s materiálem 

doplňovat od zadních pozic. Naopak dělníci si budou pěnové sklo odebírat z přední strany 

„supermarketu“. Tímto způsobem bude aplikován systém FIFO a navíc dojde k omezení 

rizika střetu vysokozdvižného vozíku s dělníkem. Vedoucí skladu se zavázala k úpravě 

procedury zaskladňování přijatého zboží od dodavatelů, aby bylo jasné, v jakém pořadí 

palety dorazily a v jakém pořadí tedy musí sklad opustit. 
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Analýzou, měřením a vyhodnocením se potvrdilo, že způsob organizace práce ve 

výrobním oddělení FAB nevyužíval plně svůj potenciál. Tím, že nevýrobní operace byly 

vykonávány výrobními dělníky, se ztrácel produktivní čas. Měření prokázalo, že mnohem 

výhodnější je pro společnost určení „manipulanta“, tedy dělníka, který zastává 

veškerou manipulaci se vstupními bloky pěnového skla, výrobky a odpadem a zároveň 

zajišťuje přípravu nástrojů a obalového materiálu. Tato metoda se ve výrobním oddělení 

FAB ihned po odzkoušení ujala. 

V rámci diplomové práce byla také prověřena logistika zakázek k finálnímu 

zákazníkovi. Z minulosti ve společnosti přežívá princip distribuce všech zakázek přes 

logistické centrum v Belgii. S výstavbou vlastní sklárny v kláštereckém závodě však 

výhody tohoto způsobu téměř vymizely. Společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o. už nyní 

totiž nedováží z mateřské společnosti vstupní surovinu – speciálně upravené sklo. 

Dříve bylo počítáno s vytížením kamionů oběma směry. Na trase z Belgie do 

České republiky se dováželo upravené sklo ve formě střepů a na zpáteční cestě byl tahač 

naložen hotovými zakázkami pro zákazníky. V logistickém centru bylo zboží přeloženo 

a expedováno finálním zákazníkům do nejrůznějších, většinou Evropských destinací. 

Nyní už je však situace jiná. Sklo se z Belgie nedováží a kamionová přeprava je poptávána 

pouze jednosměrná. Porovnáním celkových nákladů na dopravu zboží k zákazníkovi, 

vychází jednoznačně výhodněji varianta s přímým transportem. Pokud by společnost 

tento návrh převedla do praxe, snížily by se celkové náklady na logistiku zakázek 

Evropských zákazníků o 12 %. Ve finančním vyjádření by aplikace tohoto návrhu 

znamenala úsporu 3,6 mil. Kč ročně. 

Nákupní referenti vystavují objednávky dodavatelům zbytečně komplikovaným 

způsobem. Objednávku nejprve připraví v podnikovém informačním systému SAP. 

Poté dokument vytisknou, aby ji následně mohli podepsat a naskenovanou verzi poslat 

emailem dodavateli. Rychlou diskuzí s IT specialistou bylo zjištěno, že tento proces lze 

zjednodušit pouhým přidáním funkce elektronického podpisu v systému SAP. Tím by 

se odbourala nutnost tisku a skenování dokumentů a otevřela by se cesta k okamžitému 

zasílání objednávek dodavateli přímo z informačního systému. 
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Minimálně dvakrát denně musí operátor sklárny zapsat do systému údaj 

o hmotnosti spotřebovaného materiálu odečteného z vážící a mixážní sondy. Děje se tak 

proto, že tento typ měřicího přístroje není možné propojit s průmyslovým počítačem 

a činnost tím automatizovat. Z analýzy vzešlo doporučení na instalaci digitálních 

tenzometrických vah. Je však stále ještě za potřebí detailního prověření všech možností, 

aby se nakonec vybralo co nejvhodnější řešení. Ceny tenzometrických vah se pohybují 

okolo 60 000 Kč, je tak na zvážení firmy, zda-li se vyplatí jejich pořízení. 

Výroba, zejména v oddělení FAB, musí reagovat na vyvíjející se požadavky 

zákazníků. Proto se postupně mění jednotlivé druhy používaných materiálů a také jejich 

spotřeby. Přenos informací o měnících se požadavcích z výroby do skladu v tomto směru 

zaostává. Stává se, že množství zboží na skladě leckdy neodpovídá aktuálním potřebám 

výroby. Bylo by proto vhodné v pravidelných intervalech, nejméně dvakrát ročně, 

revidovat minimální a maximální množství každého materiálu drženého skladem. 

Správné nastavení těchto hladin totiž částečně rozhoduje o celkové účetní hodnotě skladu, 

což je jedna z hlavních položek ve výkazu cash flow. 

Dnešní způsob zásobování některými druhy sypkých materiálů se dá přirovnat ke 

„koupi zajíce v pytli“. Důležité vlastnosti dodaných hmot se totiž ověřují až během jejich 

přečerpávání z cisteren do zásobníků. Je proto vždy takzvanou „sázkou do loterie“, zda se 

měřením potvrdí přijatelná kvalita těchto surovin. Nutno říci, že za poslední dva roky došlo 

pouze k jednomu případu, kdy se u právě přečerpaného materiálu – síranu sodného – 

zjistilo hrubé překročení kvalitativních mezí. Síran se tehdy musel pracně vyčerpat zpět do 

cisterny a reklamovat dodavateli. Tato skutečnost se ve společnosti uzavřela jako 

výjimečné pochybení dodavatele, ale nebylo přijato žádné očekávané opatření. Přitom se 

kdykoli podobná situace může opakovat. Navrhuji proto zavedení pravidla o vyžadování 

kvalitativních certifikátů pro každou jednotlivou zavážku materiálu od dodavatelů 

sypkých hmot. 
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6 ZÁVĚR 

Logistické procesy se pomalu stávají jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů 

v souvislosti s optimalizací produktového toku ve všech podnicích. Logistika totiž 

nepředstavuje jen samotnou přepravu zboží k finálnímu zákazníkovi, ale ve formě 

nejrůznější manipulace a přípravných fází propojuje téměř každou část výrobního procesu. 

V současné době, kdy je trh v některých odvětvích svírán konkurenčním přetlakem, je pro 

firmu neoddiskutovatelně nutné považovat logistické procesy za jednu z klíčových oblastí 

zájmu. Ne jinak je tomu ve společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. Také v netradičním 

segmentu trhu jako je výroba pěnového skla mají dnes zákazníci nespočet možností, kde 

a od koho potřebné zboží objednat. Čím dál tím větší vliv při rozhodování o koupi 

produktu má cena přepravy a termíny dodání zboží. 

V diplomové práci je řešeno téma, které je aktuální, ve většině výrobních firem. 

Cíl diplomové práce byl splněn v plném rozsahu. Byla provedena analýza logistických 

procesů společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o., návrh na zlepšení současného stavu 

a zhodnocení očekávaných přínosů, plynoucích ze zavedení všech doporučení. 

První část práce představuje čtenáři studovanou společnost a zároveň v teoretické 

rovině popisuje hlavní pojmy z oblasti logistiky. Následuje charakteristika logistických 

procesů v konkrétní organizaci spolu s analýzou jejich současného stavu. Jednotlivé 

procesy jsou přitom řazeny podle jejich chronologické posloupnosti. V této části práce jsou 

také názorně vysvětleny rozdílné postupy řízení firemních zásob, které vychází z třídění 

nakupovaných komodit do jednotlivých skupin dle používané metody ABC. Dále je zde 

popsán současný způsob zásobování a distribuce surovin pro výrobu, včetně mezioperační 

manipulace až po expedici hotových produktů finálním zákazníkům. Výstupy analýzy 

logistických procesů, v podobě návrhů a doporučení na zlepšení, jsou shrnuty v páté 

kapitole práce. 

Všechny závěry analýzy jsou zpracovány metodou SWOT, která mapuje silné 

a slabé stránky logistiky ve společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. Přínos pro společnost 

je v případě jednoho návrhu představen kalkulací možných finančních úspor. Užitek 

dalšího návrhu je vyjádřen propočtem navýšení výrobní kapacity, což působí pozitivně 

zejména na možné zrychlení dodacích termínů zakázek. Benefit, plynoucí z uvedení 

ostatních doporučení do praxe, je očekávaný ve formě zvýšené efektivity práce, 
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zjednodušení některých činností a v konečné fázi zlepšení výsledku hospodaření 

společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

aj. a jiné 

atd. a tak dále 

B.V. Uzavřená hospodářská jednotka s omezeným počtem majitelů akcií

 (z nizozemského Besloten Wennootschap) 

CNC číslicové řazení počítačem (z anglického Computer Numeric 

 Control)  

CR Česká republika (z anglického Czech Republic) 

ČR Česká republika 

ČLA Česká logistická asociace 

EN Evropská norma 

EUR Evropská měna 

ELA Evropská logistická asociace 

ERP Enterprise Resource Planning, 

FAB Název výrobního oddělení 

FCA Free Carrier 

FIFO First In First Out 

FLAT Název výrobního oddělení 

ISO Mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem (z anglického 

 International Organization for Standardization)  

IT Informační technologie 

JIT Just in Time – logistická technologie 

LEAN Metodika štíhlé výroby 

LIFO Last in First Out 

mil. milion 

N.V. Akciová společnost (z nizozemského Naamloze Vennootschap) 

OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

OŽP Ochrana životního prostředí 

PCCR Pittsburgh Corning, Czech Republic 

PCE Pittsburgh Corning, Europe  

PLC Programovatelný logický automat (z anglického Programmable 

 Logic Controller) 
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popř. popřípadně 

QR Quick Response – logistická technologie 

SAP Komplexní podnikový systém (z anglického Service Access Point) 

SaZp Sociální a zdravotní pojištění 

s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

SWOT Strenght Weaknesses Opportunities Threats 

tj. to je 

T´la Tessanderlo (město v Belgii)  

USA Unites States of America 

VH výsledek hospodaření 
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