
  



 



  



 



 



Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou pohybu nákladních silničních vozidel ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., pro závod středojemné válcovny. Hledá návrh vhodného řešení pro 

snížení délky trvání nakládky nákladních vozidel a jejich pohybu v areálu řešené společnosti. 

Práce je dělena do dvou částí. V první jsou definovány teoretické poznatky, legislativa a 

podnikové předpisy. Část druhá – praktická, analyzuje získaná data a informace, navrhuje 

řešení a tato řešení vyhodnocuje. Cílem práce je najít nedostatky a navrhnout řešení, které 

povede ke zvýšení efektivity nakládky nákladních vozidel pohybujících se ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Touto prací byly zjištěny nedostatky v logistickém plánování, 

pochybení dopravců a špatném značení. Na tyto problémy byla navržena opatření. 
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Abstract 

This bachelor's thesis provides an analysis of the movement of road expedition vehicles at the 

premises of ArcelorMittal Ostrava a.s., specifically traffic for the Medium & Fine Section Mill. 

The aim of the thesis is to find a suitable solution that would minimize the duration of the 

loading of the vehicles and of their movement at the premises of the company. The thesis is 

divided into two parts. The first part consists of the theoretical findings, related legislation and 

corporate regulations. The second part analyses the acquired data and information, suggests 

possible solutions and evaluates them. The objectives of the thesis are to pinpoint the drawbacks 

and propose solutions that would improve the effectivity of the loading of vehicles that move 

around the ArcelorMittal Ostrava a.s. premises. This thesis identified shortcomings in logistics 

planning, transporters' misconduct, and poor traffic signs. Measures have been proposed for 

these problems. 

Key words 

Logistics; transportation; ArcelorMittal; expedition; Medium & Fine Section Mill 

  



Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................. 10 

2 ArcelorMittal Ostrava a.s. ................................................................................................ 11 

2.1 Válcovny – SJV ......................................................................................................... 12 

3 Nákladní silniční doprava ................................................................................................. 13 

3.1 Výhody ....................................................................................................................... 13 

3.2 Nevýhody ................................................................................................................... 13 

3.3 Legislativa .................................................................................................................. 14 

3.4 Technické řešení ........................................................................................................ 14 

4 Analýza současného stavu ................................................................................................ 16 

4.1 Popis současného stavu .............................................................................................. 16 

4.2 Expedice na SJV ........................................................................................................ 18 

4.3 Analýza pohybu vozidel silniční expedice haly SJV na základě dat ......................... 20 

4.3.1 Analýza dat mezi vjezdem a výjezdem vozidla.................................................. 21 

4.3.2 Analýza dat mezi vážením táry a vážením brutto............................................... 22 

5 Identifikace slabých míst expedičního procesu ................................................................ 24 

5.1 Vysoký počet výstupních míst řidiče ......................................................................... 24 

5.2 Nepřizpůsobení haly pro silniční dopravu ................................................................. 24 

5.3 Nevhodné směrníky ................................................................................................... 25 

5.4 Neefektivní plánování nakládky ................................................................................ 25 

5.5 Nekoordinované příjezdy řidičů mimo plán .............................................................. 25 

6 Návrhy opatření ke zlepšení expedičního procesu ........................................................... 26 

6.1 Snížení počtu výstupních míst řidiče ......................................................................... 26 

6.2 Zvětšení expedičního prostoru na hale SJV ............................................................... 26 

6.3 Změna dopravního značení ........................................................................................ 27 

6.4 Zvýšení efektivity plánování nakládky ...................................................................... 27 

6.5 Koordinace příjezdů řidičů ........................................................................................ 27 

7 Vyhodnocení navrhovaných řešení .................................................................................. 29 

7.1 Snížení počtu výstupních míst řidiče ......................................................................... 29 

7.2 Zvětšení expedičního prostoru na hale SJV ............................................................... 30 

7.3 Změna dopravního značení ........................................................................................ 31 

7.4 Zvýšení efektivity plánování nakládky ...................................................................... 31 

7.5 Koordinace příjezdu řidičů ........................................................................................ 32 

7.6 Prioritizace navržených řešení ................................................................................... 32 

8 Závěr ................................................................................................................................. 34 



Seznam použité literatury ......................................................................................................... 36 

Seznam zkratek ......................................................................................................................... 37 

9 Přílohy .............................................................................................................................. 38 

9.1 Příloha 1 – agregovaná mapa procesu ....................................................................... 38 

9.2 Příloha 2 – denní grafy počtu vjezdů vozidel ............................................................ 39 

9.3 Příloha 3 – denní grafy počtu příjezdů vozidel k vážení táry .................................... 41 

9.4 Příloha 4 – situační schéma haly SJV včetně vyznačení expedičních cest ................ 43 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěl poděkovat Mgr. Martinu Čechovi za vedení mé bakalářské práce, cenné 

rady a odborný dohled. Rovněž za trpělivý přístup při konzultacích doprovázející vypracování 

této bakalářské práce. Dále chci poděkovat panu Ing. Lumíru Fukalovi ze společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. za možnost vypracování této práce na jemu svěřeném úseku, odborné 

rady a profesionální přístup a poskytnutí interních materiálů. A také své ženě za trpělivost při 

studiu a zanedbávání mých domácích povinností.



10 

 

1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je analýza pohybu vozidel silniční expedice v areálu 

ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen AMO). Tato problematika je v dnešní době stále narůstající 

silniční dopravy aktuálním tématem.  

Důvodem zpracování tohoto tématu jsou narůstající problémy expedice středojemné 

válcovny (dále jen SJV) v areálu AMO. Dochází k nerovnoměrné vytíženosti pracovních směn, 

dlouhým čekacím dobám vozidel při příjezdu na expedici, nebo k bloudění vozidel v areálu. 

Cílem práce je provést analýzu pohybu vozidel, nalézt slabá místa expedice a navrhnout 

řešení pro zlepšení procesu expedice a zvýšení efektivity pohybu vozidel. Tato práce je 

praktická a je rozdělena to čtyř částí. 

První část – První až třetí kapitola, které obsahují seznámení se s prací a jejím cílem. Dále jsou 

uvedeny informace o společnosti a samotném závodě, ve kterém probíhá řešená problematika 

expedice. Dále je rozebrána nákladní silniční doprava z hlediska jejího významu, možností, 

výhod a nevýhod. 

Druhá část – Čtvrtá kapitola, která popisuje současný stav řešeného expedičního procesu. 

V rámci tohoto procesu jsou popsány činnosti řidiče i zaměstnanců AMO. 

Třetí část – Pátá a šestá kapitola, řeší analýzu současného stavu dle jeho popisu z předchozí 

části. Rovněž ukazuje nalezené problémy silničního expedičního procesu. 

Čtvrtá část – Sedmá až devátá kapitola. V těchto kapitolách jsou ukázána možná řešení, jak lze 

expediční proces zjednodušit a zrychlit. Je také provedeno vyhodnocení řešení těchto návrhů. 

Poslední kapitola obsahuje shrnutí práce a rozbor dosažených výsledků.  
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2 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. v dřívější době známá jako Nová huť Klementa 

Gottwalda, popř. ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., je českou hutnickou firmou v současnosti patřící do 

holdingu pana Lakshmi Mittala. ArcelorMittal vznikl po fúzi Arceloru a Mittalu. AMO je nejen 

hutnický, ale i strojírenský komplex. 

Vznik průmyslového komplexu byl iniciován Vítkovickými železárnami (dále jen VŽ), 

kterým jejich situování přímo ve městě neumožňovalo další rozvoj. Na základě této iniciativy 

byla v roce 1942 zahájena jednání o výstavbě tzv. jižního závodu v místě dnešního AMO, zatím 

se ovšem nepočítalo s tím, že v tomto prostoru vznikne plně samostatná společnost pro hutní 

výrobu. Tento podnik se osamostatnil čtyři roky po zahájení výstavby hutního komplexu, 

tj. 31. prosince 1951, kdy z něj byl zřízen národní podnik Nová huť Klementa Gottwalda.  

Podstatné části železáren byly uváděny do provozu postupně během let 1951-1958. 

V tomto období se jednalo především o koksovnu s pěti koksárenskými bateriemi, dvě vysoké 

pece i s licím zařízením, čtyři siemens-martinské pece, pět hlubinných pecí, válcovna trub, 

slévárna šedé litiny, sochorové tratě, včetně energetiky a vodního hospodářství. V dalších letech 

docházelo především k rozšíření kapacit výroby základních surovin a také k výstavbě provozů 

pro zpracování těchto surovin. Několik následujících let nedocházelo k žádným rozsáhlým 

investicím, a to až do roku 1967, v němž byla zahájena postupná náročná modernizace siemens-

martinských pecí na pece tandemové. Tato modernizace byla ukončena v roce 1985. Od té doby 

nedošlo k žádným dalším investicím až do loňského roku, tedy do roku 2017, kdy došlo 

k úpravě běžné tandemové pece s cihelnou vyzdívkou na tandemovou pec s vyzdívkou jen ve 

spodní části nístěje a vrškem chlazeným rozprašovanou vodou pod tlakem. Touto investicí se 

rovněž zvýšila kvalita odlévané oceli. Podstatnou investicí byla v 80. letech rovněž výstavba 

středojemné válcovny. Jednalo se nejen o jeden z nejvýznamnějších projektů v rámci tehdejšího 

Československa, ale také se tento projekt řadí k nejdražším tehdejší doby.  

Součástí AMO jsou závody, které od počátečních vstupních surovin, jako jsou železná 

ruda, koks, vápenec aj., vedou k výrobě oceli a výrobků z ní, tzv. prvovýroba a druhovýroba. 

V tomto komplexu nelze považovat jeden závod za více nebo méně důležitý, jelikož procesy 

na sebe přímo navazují a systematická a plynulá dodávka je důležitá. Proto má AMO i svůj 

závod dopravy, který zajišťuje silniční i kolejovou přepravu. Ovšem lze říci, že aglomerace, 

koksovna, vysoké pece a ocelárna tvoří závody plně zajišťující hutní prvovýrobu, bez které by 

bylo ekonomicky nehospodárné provozovat navazující provozy hutní druhovýroby. Tyto 
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procesy hutní druhovýroby jsou zajištěny zařízením pro plynulé odlévání, válcovnou (válcovací 

trať HCC, konti-drátová trať, středojemná válcovna a pásová trať P1500), slévárnou, kovárnou 

a dále taky závody podpůrnými.  

Společnost AMO v roce 2017 zaměstnávala 3961 zaměstnanců [1], z toho činilo 2782 lidí 

zařazených do kategorie dělnické a 1179 do kategorie technických pracovníků (THP).  

2.1 Válcovny – SJV 

Provoz SJV se zabývá nejen výrobou produktů, ale také expedicí. Provoz SJV je největším 

finálním výrobcem společnosti AMO. Zpracovává převážně ocel, která se dopravuje ze závodu 

13 – ocelárny – ve formě plynule litých předlitků. Vyrábí a dodává válcované výrobky pro 

tuzemský i zahraniční trh. Hotovostní tratě reprezentují dvě profilové tratě (HCC a SJV), 

drátovou trať (KD), sortiment profilů a drátů. [1] 

Do portfolia SJV patří široký sortiment za tepla válcovaného dlouhého materiálu, např. 

profilová ocel základních tvarů, tyče kruhové, ploché, tyče pro výztuž do betonu v žebrovaném 

nebo šroubovatelném provedení a některé speciální profily pro automobilový průmysl. Ačkoliv 

SJV svou historií sahá téměř o 40 let zpátky, neustále provádí modernizace svých výrobních 

prostor a tratí. Poslední takovou investicí je měření materiálu pomocí 3D skeneru. Díky této 

investici je možno zkrátit prostoj a zvýšit výrobní kvalitu. Tento skener totiž provádí měření 

s přesností na tisíciny milimetru. Na základě takového měření je tedy možno provést i přesnější 

seřízení válcovacích stolic. Nejen tato, ale i všechny předchozí investice, které na SJV byly 

realizovány, posunují SJV do stále většího povědomí zákazníků, kteří hledají rychlost, kvalitu 

a vstřícný přístup. S tím souvisí i další proces přípravy expedice SJV. 

Pro stále rostoucí poptávku po přesnosti výrobků a jejich specifickém balení dle požadavků 

zákazníků zřídila SJV pracoviště přípravy pro expedici. Toto pracoviště vykonává přípravu 

jednotlivých výrobků dle požadavků zákazníků. Tyto požadavky většinou zahrnují úpravu 

výrobních délek, množství v jednotlivých svazcích, rozměr svazku a u závitových tyčí také 

zastřihnutí konců tyčí pro 100% funkčnost závitu.  
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3 Nákladní silniční doprava 

Nákladní silniční doprava se začala používat jako poslední druh přepravy. Silniční doprava 

vytlačila železniční přepravu, která rostla od roku 1825 (tehdy vznikla první koněspřežná dráha 

z Budějovic do Linze). Již roku 1897 zkonstruoval pan Rudolf Diesel spalovací motor, který se 

dodnes používá v nákladních vozech využívaných pro nákladní silniční dopravu. Ovšem 

samotný rozvoj silniční dopravy přichází až v 50. letech minulého století. Při porovnávání 

dopravy dále uvažujeme vždy území České republiky. Jinak by totiž mohlo vypadat porovnání 

vodní, železniční a silniční dopravy u nás a např. v USA. 

Nákladní silniční doprava/přeprava, dále jen NSD/P, je v dnešní uspěchané době velice 

pružným elementem v rámci přepravy. Jedná se také o nejrozšířenější druh přepravy vůbec. 

Nedokáže mu konkurovat doprava železniční ani vodní, a to množstvím převezeného zboží ani 

rychlostí budování cest. 

NSD/P v roce 2017 dle informací českých firem zajišťujících transport převezla 460 mil. 

tun zboží, což představuje nárůst o více než šest procent oproti předešlému roku. V porovnání 

s tím železniční dopravci převezli 95,6 mil. tun zboží, což představuje propad oproti 

předcházejícímu období o 2,5 %. Značným omezením nejen v NSD/P je hlavně legislativa, 

která udává nejen časové rozmezí samotného pohybu vozu během dne na některých vozovkách, 

ale také určuje, kdy a jak dlouho musí řidič během své cesty odpočívat. 

3.1 Výhody 

V NSD/P, která se stala jedničkou na trhu mezi jednotlivými druhy dopravy a základem 

pro logistická centra, již dávno platí, že je schopna reagovat velice rychle dle potřeb zákazníka, 

na rozdíl od přepravy kolejové, která je určitým způsobem limitována. 

NSD/P lze vždy na prvním místě označit za velice kvalitní s hustou silniční sítí. S tím 

souvisí to, že silnice vede de facto ke každému objektu. Jelikož je síť takto rozsáhlá, dochází 

i k úsporám času, protože se sníží počet nutných překládání materiálu z jednoho prostředku na 

jiný. Další předností NSD/P je rovněž možnost přepravy nákladu, který má specifické 

vlastnosti, a s tím úzce související velká univerzálnost. 

3.2 Nevýhody 

NSD/P negativně ovlivňuje životní prostředí výfukovými plyny, hlukem a vibracemi. 

Velkým omezením je objem přepravy, který je limitován kapacitou dopravního prostředku. 
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V podmínkách ČR se také některých míst NSD/P týká částečná závislost na vlivu počasí 

(většinou nesjízdné komunikace z důvodů sněhu a náledí), s tím související mnohdy těžko 

odhadnutelné časy přeprav a dopravní zácpy. Z hlediska ekologie je velký dopad na zábor půdy, 

který v ČR činí cca 0,8 % území státu. [2] 

3.3 Legislativa 

Mezi nejdůležitější právní předpisy upravující oblast dopravy patří zákon č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích (tzv. zákon o silničním provozu), zákon č. 247/2000 

Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákon 

č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhláška č. 243/2001 Sb., 

o registraci vozidel, vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí 

vozidel, vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Dalšími legislativními zákony, vyhláškami a nařízeními pro NSD/P v rámci vnitrostátních 

předpisů jsou: 

 zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

 prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě, 

 vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční 

dopravě, 

 vyhláška č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, 

 nařízení EPaR (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, 

 dodatkový protokol CMR. 

Nejen tato uvedená, ale i další legislativa řeší NSD/P v rámci České republiky, ale pro tuto práci 

je již zanedbatelná, a proto se neuvádí dále.  

3.4 Technické řešení 

Ruku v ruce se stále se rozšiřující silniční sítí a s požadavky zákazníků jde i vývoj 

technických řešení vozidel. V rámci této práce jsou pro přepravu uvažovány pouze návěsy, 

ačkoliv se na silnicích pohybují ještě sklápěče a speciály. Pro další potřeby této práce jsou 

návěsy rozděleny následovně dle konstrukčního provedení:  

 valníkové 
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o s plachtou, 

o bez plachty, 

 korby, 

 skříňové 

o otevíravé vzadu, 

o otevíravé vzadu a z boku, 

 speciální nástavby, 

 dále lze dělit dle zvedací plošiny, hydraulické ruky aj. 

V případě expedice SJV jsou nejčastěji užívanými vozidly ze strany dopravců valníky 

s plachtou, jaký lze vidět na obrázku 1. Tento uvedený typ vozidla se používá nejčastěji pro 

přepravu materiálu hutní druhovýroby, a to hlavně kvůli rozměrům a nosnostem. Pro představu 

běžný nákladní vůz s návěsem uveze náklad o maximálních rozměrech 13,6 m x 2,45 m a 

hmotnosti 26 tun, což představuje 574 ks L-profilu 50 x 50 x 5 (l=12 m) v celkové délce 6888 

m a váze 25 761 kg. Tyto maximální rozměry jsou užívány v nejvyšší možné míře. Potom lze 

hovořit o ekonomické vytíženosti dopravy. Tato vytíženost je nutným základem pro úspěšné 

podnikání a vytváření zisků[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 1 Valník s plachtou při nakládce 
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4 Analýza současného stavu 

Zkoumání nynějšího stavu bylo řešeno na základě dat, která byla k dispozici z dlouhodobého 

sledování závodem 45 – automatizace. Tento soubor obsahoval data podstatná pro tuto práci, 

mezi které lze zařadit časové údaje o vjezdech, výjezdech, příjezdech na bránu, odjezdech 

z brány, vážení táry a brutto a mnohé jiné, které nebyly pro tuto práci použity. Dále bylo 

provedeno zkoumání řešené části procesu od příjezdu vozidla na terminál po jeho finální odjezd 

z terminálu. 

4.1 Popis současného stavu 

Pro tuto bakalářskou práci se uvažuje zahájení procesu  jako okamžik příjezdu řidiče na 

terminál, který je umístěn vně areálu AMO. Na tomto terminálu si řidič na PC provede dle 

přiděleného čísla objednávky registraci, která musí být dokončena pro další postup. V registraci 

mj. řidič uvádí SPZ vozu a návěsu, s kterým vjíždí do areálu. Na základě dokončené registrace 

je systémem povolen vjezd do areálu. Dále je systémem automaticky vygenerován vážní 

záznam k danému vozidlu pro další potřeby. V tuto chvíli si řidič vyzvedne kartu pro vjezd. Na 

této kartě jsou uložena všechna vstupní data, která byla řidičem vložena na terminálu. Následuje 

kontrola dokumentace a záznamu o jejich úplnosti a správnosti. Jestliže je vše v pořádku, 

pokračuje řidič k vjezdové bráně. V okamžiku přiložení karty ke snímači je systémem ověřen 

záznam v systému Alimex o povolení nebo nepovolení vjezdu. Ve chvíli, kdy je systémem a 

ostrahou brány povolen vjezd, pokračuje řidič k váze, za předpokladu, že zná areál, respektive 

ví, kterým směrem se má vydat; jestliže řidič nezná areál, jede většinou ke kanceláři expedice. 

Při příjezdu na váhu provede řidič přiložení karty ke čtečce. Z této čtečky jsou obsluze váhy 

načtena data do systému, včetně automatické kontroly SPZ vozidla. Systémem je provedeno 

doporučení nebo nedoporučení k manuální kontrole vozidla. K této manuální kontrole dochází 

v případě, že systém nerozeznal SPZ nebo zjistil jiné pochybení. V okamžiku, kdy je vše 

v pořádku, provádí systém automatický zápis váhy táry do svých dat. Po zvážení přejíždí vůz 

k expediční kanceláři, kde předává řidič dokumenty, které obdržel na terminále, pracovníkovi 

expediční kanceláře. Tento pracovník provede zběžnou kontrolu dokumentu a na základě údajů 

z těchto dat je řidiči předána informace o místu nakládky. V této chvíli by se měl řidič 

rozhodnout, zda potřebuje čerpat pracovní přestávku nařízenou zákoníkem práce, či nikoliv. O 

této skutečnosti zahájení a ukončení čerpání pracovní přestávky by měl informovat pracovníka 

kanceláře, k čemuž ovšem dochází jen v malém množství případů. 
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Dále tedy řidič pokračuje k expedičnímu místu na základě informace, kterou obdržel od 

pracovníka kanceláře. Od této chvíle začíná čekat na vyzvání pracovníka expedice SJV k vjezdu 

na halu a následné nakládce. V této chvíli se většinou na hale na expedičních prostorách nachází 

více vozidel, které se postupně chystají nebo ukončují nakládku tak, jak je popsáno dále. 

V okamžiku vjezdu na halu expedice je řidiči pracovníkem expedice zkontrolována ložná 

plocha vozidla. Dále řidič provede přípravu vozidla k nakládce spočívající v zajištění vozidla 

vůči nežádoucímu pohybu, odplachtování, mnohdy sundání sloupků, přípravě podkládek – tyto 

podkládky nejsou řidiči nuceni chystat, ale děje se tomu  za účelem rychlejší expedice. Dále si 

řidič přichystá vázací prostředky pro zajištění přepravovaného materiálu. V tuto chvíli čeká na 

samotnou nakládku. Následně dojde k naložení materiálu pracovníkem expedice na základě dat, 

která si načetl ze systému dle SPZ vozidla. Jakmile je vozidlo naloženo, je pracovníkem 

expedice provedena kontrola nakládky a její úplnosti. V případě, že je nakládka vícedruhová, 

tzn. je nutný přejezd k jinému místu expedice, je tato skutečnost řidiči oznámena pracovníkem 

expedice, který mu rovněž sdělí další místo nakládky. V případě jednodruhové i vícedruhové 

nakládky provede řidič po ukončení procesu ze strany expedice zajištění materiálu a montáž 

sloupků, zaplachtuje vozidlo a provede odstranění zajišťujících klínů. Následně odjíždí z haly 

expedice. Po ukončení všech nakládek přejíždí k váze. Zde je provedeno vážení. Na základě 

dat v systému je známa hmotnost nakládky, tato váha je systémem porovnána se skutečnou 

hmotností. Jestliže je toto kontrolní vážení v pořádku, je zapsána váha brutto do systému SAP.  

V případě, že kontrolní vážení neodpovídá požadovanému rozpětí, je vozidlo odesláno na 

poslední místo expedice, kde dojde ke kontrole nakládky. Jestliže je v tuto chvíli zjištěno vše 

v pořádku, je tato skutečnost oznámena pracovníkovi váhy. S touto skutečností řidič odjíždí 

znovu na váhu, kde je mu skutečná váha zapsána do systému. Samozřejmostí je na váze 

opětovné využití karty k nahrání dat. Po uložení váhy brutto přejíždí řidič ke kanceláři expedice. 

Tam si kromě dokumentace, která byla zpracována po dobu jeho expedice, vyzvedává i ložný 

lístek. V tento okamžik začíná řidiči odpočet času, během kterého musí opustit areál AMO. Jde 

o časový interval 30 minut. Na bráně se řidič opět eviduje přiložením karty ke snímači. Čipová 

karta je řidičem vhozena do schránky umístěné hned vedle snímače. Dále pokračuje na terminál, 

kde začínal. Na tomto terminále si řidič vyzvedává dokumentaci dle cíle zakázky. Jestliže je 

cílová destinace v zahraničí, je řidiči mj. vydán i dokument CMR. Pokud se jedná o zakázku 

vnitrostátní, tento dokument řidič neobdrží. V této chvíli má řidič k dispozici veškerou 

dokumentaci nutnou pro převoz zboží a odjíždí k zákazníkovi. O této skutečnosti jsou 

systémem informováni pracovníci AMO zodpovědní za tento úsek a je jimi provedena kontrola 

záznamů a jejich úplnosti. Jakmile je vše v pořádku, dojde k uzavření zakázky.  
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V této souvislosti je nutno také zmínit vnitropodnikové předpisy, které řidiče v areálu 

zpomalují. Základním předpisem AMO je dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě. Tato 

značka je umístěna na 95 % železničních přejezdů v AMO. Dalším předpisem je nutnost při 

odstavení vozidla k nakládce toto vozidlo zajistit dvěma protilehlými klíny, které jsou k tomu 

určeny a jsou umístěny na místech k tomu určených v prostorách blízko expedičních ploch. 

Dalším předpisem je maximální povolená rychlost 50 km/h v celém areálu, na železničních 

přejezdech je tato rychlost snížena na 30 km/h, v halách je další snížení na 5 km/h. Před 

samotným vjezdem je řidič omezen ještě nařízením generálního ředitele o možnostech vjezdu 

vozidel těžších 3,5 tuny jednotlivými branami v časovém rozmezí. Při neznalosti této 

skutečnosti poté dochází k častému otáčení a couvání vozidel z bran, a to přesto, že jsou řidiči 

o tomto nařízení informováni formou dopravních značek na přilehlých silnicích.  

V příloze 1 lze shlédnout agregovanou mapu procesu silniční expedice, na které lze vidět 

celý proces nejen pohybu vozidla, ale i přímo navazující procesy AMO. Na této mapě lze vidět 

počátek procesu, který je dán příjezdem vozidla. Tato mapa dále pokračuje povolením vjezdu, 

kontrolou dokumentace, vjezdem do areálu AMO, přejezdem k vážení táry, vyzvednutím a 

zaregistrováním k expedici, nakládkou, vážením brutto. Dále následuje vyzvednutí ložného 

listu a ostatních dokumentů v kanceláři expedice, výjezd z areálu AMO, přejezd k terminálu, 

na kterém dojde k vytištění zbylé dokumentace a ukončení procesu odjezdem vozidla. Tato 

agregovaná mapa procesu byla vytvořena pro potřeby této bakalářské práce a je její nedílnou 

součástí.  

4.2 Expedice na SJV 

Součástí expedičních procesů jsou i ostatní činnosti. Jak již bylo uvedeno výše, mezi tyto 

činnosti patří např. balení výrobků, jejich sestavování aj., které nejsou součástí řešení této práce. 

V současnosti celý proces vypadá tak, že vozidlo přijíždí k terminálu na základě 

objednávky, která je odeslána zákazníkem do AMO. Terminál je umístěn mimo samotný areál 

AMO. Při příchodu na tento terminál zadá řidič do PC číslo zakázky, které mu bylo předem 

oznámeno dle objednávky. V tuto chvíli je řidiči dokončena registrace, uděleno povolení 

k vjezdu a je vytvořen vážní záznam. Řidič rovněž obdrží dokumenty, potřebné před vjezdem 

do areálu (poučení o chování v areálu, mapu aj.) a také obdrží kartu nejen pro vstup, ale pro 

celý proces pohybu. V případě, že je vše v pořádku, přejíždí k vjezdové bráně, odkud dále 

následuje na váhu, kde je vozidlo po přiložení karty ke čtečce – řidič nemusí vystupovat 

z vozidla – zváženo a po kontrole obsluhou váhy je vše, včetně SPZ, nahráno do systému. V tuto 
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chvíli řidič přejíždí k expediční kanceláři, kde se předávají dokumenty nutné k nakládce. Tyto 

dokumenty obdržel řidič na terminálu. Pokud jsou tyto dokumenty a váha v pořádku, je řidič 

pracovníkem kanceláře instruován o prvotním místě nakládky, tedy o čísle vjezdové brány na 

SJV. Řidič v danou chvíli buď pokračuje k expedičnímu místu, kde se řadí do řady čekajících 

vozidel před ním, anebo odjíždí na odstavné parkoviště pro čerpání pracovní přestávky tak, jak 

je mu nařízena zákonem. O této skutečnosti by měl informovat pracovníka kanceláře. 

V případě, že nečerpá přestávku, vyčkává na pokyn pracovníka SJV k vjezdu do haly, kde 

provádí vychystání vozidla k nakládce (úprava plachty, sloupků, vázacích prostředků).  

V tuto chvíli je vozidlo připraveno k naložení a čeká na samotný proces nakládky. 

V okamžiku, kdy se řidič dostává na řadu, je mu zkontrolována ložná plocha a poté přejíždí 

k nakládce, kde již pracovník AMO ví, zda se jedná o jednodruhovou či vícedruhovou 

nakládku. V případě vícedruhové nakládky je nutné, aby vozidlo po ukončení nakládky 

v jednom místě přejelo k jiné bráně/expedičnímu místu na hale. Opět se staví do kolony 

čekajících vozidel. Pro vícedruhové nakládky platí, že po ukončení jednotlivých nakládek je 

vždy vozidlu zkontrolována úplnost nakládky, u posledního místa nakládky je také 

zkontrolována celková úplnost nakládky. Po zkontrolování dostává řidič pokyn k zajištění 

nákladu, úpravě sloupků a zaplachtování vozidla. Poté řidič dostává instrukci k odjezdu na 

váhu. Během tohoto přejezdu pracovník AMO vyplňuje dokumenty v systému SAP. Na váze 

je provedeno kontrolní vážení, které by mělo odpovídat hodnotám v systému SAP. Pokud je 

vše v pořádku, provádí se uložení hodnoty brutto. V tuto chvíli se také tiskne ložný lístek 

v expediční kanceláři, kam řidič z váhy pokračuje. Po vyzvednutí již vyjíždí do stanoveného 

časového limitu (do 30 minut) z areálu na terminál, kde si vyzvedává zbytek dokumentů. V tuto 

chvíli je objednávka plně vyřízena a vozidlo odjíždí k zákazníkovi. Řidič tedy tímto způsobem 

v rámci AMO ujede přibližně 7 km (vyznačenou trasu lze vidět na obrázku 2). Celý tento 

uvedený proces lze sledovat v agregované mapě procesu v příloze č. 1. Tato mapa procesu byla 

vytvořena dle BPMN, což je modelovací jazyk firemních procesů, na základě vlastních potřeb 

a požadavků [4]. BPMN je často použivaným modelovým systémem pro svou tvárnost. 
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4.3 Analýza pohybu vozidel silniční expedice haly SJV na základě dat 

Analýza dat probíhala na jednom souboru dvěma způsoby. Vždy se sledovala délka pobytu 

vozidla v areálu AMO. Jednak tedy probíhalo sledování časových údajů od vjezdu po výjezd 

vozidla z AMO. V tomto prvním uvažovaném případě se jednalo o 14 230 záznamů. Tyto 

záznamy jsou prezentovány na obrázku 3. V druhém případě se sledovaly pohyby vozu od 

zvážení táry po vážení brutto. Zde bylo k dispozici 17 793 záznamů. Data jsou z období               

1. 1. 2017 – 9. 4. 2018. 
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Obr. 2 Mapa pohybu vozidla expedice 
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4.3.1 Analýza dat mezi vjezdem a výjezdem vozidla 

V prvním případě lze tedy sledovat celkovou délku pohybu vozidla v areálu od příjezdu na 

bránu po jeho výjezd z brány. V rámci dat bylo zjištěno, že za uvedené období zde řidiči 

v celkovém počtu 14 230 zakázek strávili 77 252 hodin, což činí zhruba 3 218 dní. Na základě 

těchto zjištění je průměrná délka pohybu vozidla v rámci AMO 5 hodin a 25 minut. 

 Když budeme sledovat časové rozvržení během dne, bylo zjištěno, že v rámci dne dochází 

ke špičkám příjezdů vozidel po 6. hodině, tento narůstající stav lze ještě pozorovat po osmé 

hodině ranní až do jedenácté. Od této chvíle má počet přijíždějících vozidel tendenci klesat až 

do 14. hodiny, kdy lze sledovat stav podobný tomu v 8 hodin. Poté již dochází k pozvolnému 

poklesu až do nočních, respektive ranních hodin. V případě, že se podíváme na rozvržení 

příjezdu vozidel během celého týdne, neshledáme žádný příjezd vozidla v neděli a v sobotu jen 

minimální. Jinak je týden rozvržen vcelku rovnoměrně, což je žádoucí stav. Tuto situaci ilustrují 

obrázky 4 a 5. Zajímavostí, kterou lze na obrázku 4 vidět, je, že za všechna pondělí za sledované 

období do šesté hodiny ranní přijela pouze 3 vozidla. Na obrázku 5 lze poté pozorovat běžné 

denní rozvržení ostatních pracovních dní v rámci týdne ilustrované grafem ze středy. Všechny 

dny včetně zde uváděných lze nalézt v příloze 2. 
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4.3.2 Analýza dat mezi vážením táry a vážením brutto 

V rámci druhého případu, kdy byly sledovány časy od zvážení táry po vážení brutto, tedy by 

se mělo jednat o expediční čas, včetně času čekání, jsou k dispozici data s 17 793 záznamy. 

V rámci těchto záznamů je zřejmé, že vozidla zde strávila 57 731 hodin, což činí přibližně 2 
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405 dní. Z těchto údajů tedy plyne, že každé vozidlo strávilo v průměru na expedici 3 hodiny a 

14 minut. S přihlédnutím k časové náročnosti nakládky, která byla vlastním pozorováním od 

vjezdu vozidla na halu po výjezd z haly, kdy v tomto úseku provádí řidič přistavení vozidla, 

jeho odplachtování, přípravu podkládek a vázacích prostředků před naložením; po naložení 

zajištění přepravovaného materiálu, zaplachtování vozidla a odjezd z haly, činí doba nakládky 

přibližně 40-50 minut. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vůz stráví čekáním na expedici 

mnohdy více než 180 minut. Ovšem je nutno přihlédnout také k tomu, že řidič může po zvážení 

táry zaparkovat a čerpat povinnou přestávku řidičů. Nelze také opomenout situaci, kdy se 

svazky materiálu, které má vůz odvézt, nacházejí ve spodní části uloženého materiálu.  Kvůli 

těmto skutečnostem se data zkreslují, anebo prodlužují skutečný čas nakládky. Celkový pohled 

na počet příjezdů vozidel k vážení táry lze sledovat na obrázku 6, kde jsou vidět počty příjezdů 

vozidel v rámci celého pracovního týdne. Pro snazší čitelnost grafu jsou grafy jednotlivých dní 

uvedeny v příloze 3. 
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5 Identifikace slabých míst expedičního procesu 

Na základě předchozích informací lze rozpoznat slabá místa expedičního procesu. Pro 

řešení této problematiky je nutno uvést, že areál společnosti AMO je rozsáhlý, přibližně 45 km 

silničních cest. Proto řidič při běžném expedičním procesu SJV ujede přibližně 7 km, přičemž 

jde o 2,5 – 3 km v jednom směru. Zbylou část tvoří objíždění haly při vícedruhové nakládce. 

Tato skutečnost je patrná z obrázku 2. Vždy je třeba uvažovat o podniku jako o fungujícím 

celku, nikoliv jako o dílčích procesech, které na sebe nenavazují. Jedině tak, že podnik funguje, 

jako celek může vytvářet zisk [5]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

5.1 Vysoký počet výstupních míst řidiče 

Z dříve uvedeného popisu procesu je patrné, že řidič během celého procesu musí 

vystoupit z vozidla nejméně šestkrát, to za předpokladu, že je vše v pořádku. Jinak se jedná až 

o 10 výstupů z vozidla. Pro úplnou identifikaci problému předpokládejme variantu 

s 10 výstupy. V tomto případě tedy jde o výstupy na terminálu, při problémech na vážení táry, 

zaevidování na expedici, při nakládce na expedici, špatném kontrolním vážení, opětovná 

kontrola na expedici, nerozpoznané vážení brutto, vyzvednutí ložného listu v kanceláři 

expedice, kontrola vozidla na bráně při výjezdu a vyzvednutí dokumentace na terminálu. 

Některé výstupy nelze vyloučit. Takovým výstupem je například kontrola vozidla na bráně při 

výjezdu z areálu a s tím spojená kontrola nakládky vozidla dle ložného listu.  

5.2 Nepřizpůsobení haly pro silniční dopravu 

 Jak již bylo řečeno výše, hala SJV je stará více než 50 let. To znamená, že byla budována 

v době, kdy se pro převážení hutního materiálu plánovala a používala kolejová přeprava. 

Silniční dopravu nebylo možno používat vzhledem k malé únosnosti tehdy existujících vozidel 

(hmotnost nákladu je ostatně pro silniční dopravu limitující i dnes). Tato skutečnost 

samozřejmě vedla k tomu, že byla hala přizpůsobena pro kolejovou dopravu, a dodnes tak 

v menších obměnách funguje. V minulosti nebyl problém přistavit více vagónů a nechat je 

nakládat a nikde nedocházelo k situaci, že by musel rychle železniční vůz odjet, jako je tomu 

nyní v rámci silniční dopravy. V současnosti tedy dochází k tomu, že místa určená pro 

vjezd/výjezd ve stálém směru vpřed jsou pouze dvě a místa pro vjezd couváním a výjezd vpřed 

jsou tedy také dvě. Tato situace je znázorněna v příloze 4 – schématu haly SJV. To je tedy 

základní omezení, při kterém dochází k určité minimalizaci vozů, které mohou být zároveň v 

hale. Maximálně se jedná o 4 vozy, které mohou být v jeden čas současně nakládány. Další 
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vozy čekají na hale a připravují se k nakládce. V porovnání s kolejovou dopravou dochází 

k velkému nedostatku expedičních kapacit. 

5.3 Nevhodné směrníky 

Rozloha areálu společnosti AMO je přibližně 6 km2 s délkou silnic kolem 45 km. Tato 

rozsáhlá silniční síť zcela jistě neznalému nenapomáhá ke snadné orientaci v rozsáhlém areálu. 

Na takto široké síti silnic dochází ke špatnému značení trasy, po které by se měl vůz pohybovat. 

Dochází tedy k bloudění v rámci areálu a prodloužení pobytu vozu v něm o tento čas. 

Nápomocny nejsou ani tištěné mapy areálu v příliš malých měřítkách, podle kterých má řidič 

poznat trasu. Mnohdy nejsou nápomocní ani vrátní, kteří areál buďto neznají anebo neumí 

jazyk, s kterým by se s dopravcem domluvili.  

5.4 Neefektivní plánování nakládky 

V rámci logistiky AMO jsou dle letitých zkušeností objednávky vozidel expedice plánovány 

na základě informací z výroby s určitou časovou rezervou po předpokládané výrobě daného 

expedovaného výrobku. Ovšem vždy tak, jak by měly vozy vždy za sebou přijíždět, jelikož tak 

je i výroba zakládána do míst k tomu určených. Praxe ovšem ukazuje, že výroba je jiná, než byl 

původní plán. Dochází tedy k překládávání balíků materiálu, což vede k časovým prodlevám. 

Rovněž jsou známy pouze orientační poměrové stavy expedovaného materiálu v poměru 70 % 

hranatých výrobků a 30 % kulatých. 

5.5 Nekoordinované příjezdy řidičů mimo plán 

Problém zhoršují také dopravci, jejich logistická centra a řidiči. Stává se, že řidiči přijedou 

dříve, než byla objednaná doprava, například z důvodu zrušení předcházející objednávky mimo 

AMO. Není pak jisté, zda bude řidič odbaven, nebo bude muset čekat, jelikož výrobek, pro 

který přijel, není ještě připraven k odvozu (není vyroben, svázán apod.), nebo bude muset čekat 

do doby, než přijde jeho objednaný čas. Druhou stranu tvoří poté dopravci, kteří jezdí po 

objednaném čase a musí čekat na chvíli, kdy je na expedici volno a jeho zakázka může být 

expedována.  
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6 Návrhy opatření ke zlepšení expedičního procesu 

S přihlédnutím k identifikovaným problémům expedice jsou navržena řešení ke zlepšení 

procesu. Tyto návrhy jsou popsány a řešeny v dalších částech tohoto textu. Nutno uvést, že pro 

jakékoliv zavedení níže uvedených opatření je nutno mít vzdělané a kvalifikované 

zaměstnance, jelikož každý takový zaměstnanec svým zodpovědným přístupem a užitím 

příslušné kvalifikace svému zaměstnavateli zvyšuje zisk [6]. 

6.1 Snížení počtu výstupních míst řidiče 

Vzhledem k získaným výsledkům šetřené analýzy dat je nutno navrhnout snížení počtu 

výstupních míst řidiče na nejmenší možné minimum. Pro zlepšení procesu lze doporučit systém 

sjednocení pracovišť. Konkrétně se lze přiklonit ke sjednocení pracoviště terminálu a 

povolování vstupu. Tyto objekty jsou od sebe v současnosti vzdáleny přes 150 metrů. Při 

sloučení těchto pracovišť by došlo ke snížení času nutného pro přecházení mezi těmito 

pracovišti a pro dvojnásobné čekání ve frontách na odbavení.  

Další možností je sloučit pracoviště kanceláře expedice a váhy. Tato pracoviště od sebe dělí 

pouhých 100 metrů, přesto řidiči musí mezi těmito jednotlivými pracovišti přejíždět, ačkoliv 

by bylo možné v prostoru váhy vybudovat i pracoviště domečku expedice, kde by se během 

vážení vyřešily veškeré potřebné formality. Pro řešení této situace by bylo nutné vybudovat 

druhou váhu v těsné blízkosti, respektive vedle, již fungující silniční váhy, aby nedocházelo 

k časovým prodlevám při vážení a odbavování v nové kanceláři expedice. 

6.2 Zvětšení expedičního prostoru na hale SJV 

Vzhledem k prostoru, kterým je hala expedice limitována, a přiléhajícím objektům, kvůli 

kterým není možné halu rozšířit, spočívá navrhované řešení ve vnitřní úpravě skladovacích 

prostor. Úpravou vnitřního prostoru se rozumí přestavba skladovacích prostor tak, aby vozidla 

nestála za sebou, ale vedle sebe, a tedy se vzájemně neomezovala svým příjezdem a tím také 

odjezdem tak jak bylo popsáno v kapitole 5.2. Zvětšením se rozumí reorganizace a přestavba 

na takovou plochu, tak aby byla schopna vedle sebe stát 3 vozidla, která se budou průběžně 

nakládat. Úpravou dojde ke zvětšení prostoru, na kterém mohou být vozidla expedována, 

mnohdy nezávisle na pořadí příjezdu s přihlédnutím k materiálu, který je v danou chvíli lépe 

dostupný Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
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6.3 Změna dopravního značení 

Jak bylo dříve uvedeno, areál AMO je rozsáhlý, proto je nutno zavést kvalitní systém 

směrníků od kteréhokoliv vjezdového místa. Toto dopravní značení by mělo mít svislý i 

vodorovný charakter. Svislým dopravním značením se rozumí směrníky s daným označením a 

posloupností procesu. V rámci tohoto případu se jedná o směrník s textem „váha expedice SJV“. 

Zavedení vodorovného dopravního značení zahrnuje barevné značení (čáry) na vozovce dle 

příslušného směru pohybu. Oba tyto typy značení by byly vedeny stejnou trasou a barevně 

sjednoceny tak, aby se řidič v případě ztráty rychle zorientoval. Toto dopravní značení je ovšem 

nutno kontrolovat a obnovovat minimálně 1x za rok, tak aby byla zajištěna neustálá aktuálnost 

značení.  

6.4 Zvýšení efektivity plánování nakládky 

Pro zvýšení efektivity plánování nakládky lze doporučit zavedení systému dynamického 

plánovacího nástroje, který umožní průběžnou informaci o nakládkách a stavu skladového 

hospodářství na základě historických dat. U těchto dat by bylo zapotřebí 1x za měsíc provést 

jejich sběr pro aktuálnost. Z těchto pravidelně získávaných dat by  se zlepšila informovanost o 

tom, jaký materiál je nejčastěji odebírán a v jakém množství. Na základě aktuálních dat se pak 

mohou vytvářet strategické zásoby, které budou schopny zajistit odbavení expedice dle 

plánovaného procesu logistiky, aniž by muselo dojít k narušení logistického procesu plánované 

expedice. Pro řízení této oblasti se doporučuje užít systému CPFR. Tento systém umožňuje 

společné plánování a předpovídání poptávky v rámci sdílených marketingových a výrobních 

informací. Na tomto základě poté vznikají přesnější předpovědi poptávky a jasně definované 

operativní činnosti [8] [9]. 

6.5 Koordinace příjezdů řidičů 

Jelikož dochází k nekoordinovaným příjezdům vozidel v rámci dne a také v rámci týdne a 

častým příjezdům mimo plán, lze doporučit zřízení koordinovaných pravidel. Tato dále 

uvedená pravidla zahrnují systém hodnot tak, aby nedocházelo k nerovnoměrnému vytížení 

expedice: 

 Logistické plánování objednávání vozidel na základě toho, kdy bude výrobek hotov, 

kde bude uložen a jak bude přístupný. Tedy výrobek vyrobený v pondělí dopoledne, 

uložený do zadní části skladových prostor ve spodní části svazku bude expedován až po 
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výrobku, který bude vyroben v pondělí odpoledne a uložen do zadní části skladových 

prostor v horní, a tedy lépe přístupné části svazku. 

 Respektování objednaných časů ze strany dopravců, s tím související požadavky na 

dopravce pro práci v rámci celého dne. 

 V případě nedodržení času příjezdu odstaví pracovník expediční kanceláře vozidlo až 

do okamžiku, kdy je expedice prázdná, teprve poté dojde k expedici daného vozu. 

Omezí se tak zdržování vozidel, která přijela dle objednaného času expedice. 

Na základě daných pravidel dojde k rovnoměrnému rozložení vytíženosti expediční haly. 

Nutným prvním krokem je seznámení dopravců s těmito pravidly. V případě nedodržení je 

vhodné navrhnout rovněž sankce, které dopravce odradí od nedodržování této objednané doby. 

[10] 
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7 Vyhodnocení navrhovaných řešení 

Na základě navržených řešení bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých řešení. V rámci 

tohoto vyhodnocení byly stanoveny možné časové úspory, finanční náročnost a celkový přínos 

pro AMO. Byla provedena také prioritizace řešení identifikovaných problémů, resp. 

implementace navrhovaných opatření s přihlédnutím k jejich finanční náročnosti a dopadu na 

proces jako celek. 

7.1 Snížení počtu výstupních míst řidiče 

Výše navrhovaná pracovišť je nutno zavádět postupně s malými kroky, tak jak uvádí ve 

své publikaci Christopher. V případě přímého zavedení a sloučení těchto pracovišť hrozí 

selhání a neochota se tomuto sloučení přizpůsobit [11]. 

Při uvádění tohoto řešení do praxe je nutno počítat s investičními náklady, které jsou nutné 

pro vybudování nové, respektive rekonstrukce staré, budovy tak, aby bylo možno provádět dvě 

sloučené činnosti na jednom pracovišti. Náklady budou v případě rekonstrukce staré budovy 

pro povolování vjezdu dosahovat přibližné výše 450 000 Kč. Toto opatření přinese časovou 

úsporu pro řidiče v průměrné délce 20 minut na jedno vozidlo. Zavedením tohoto opatření dojde 

ke snížení pravděpodobnosti nutnosti čerpání zákonem nařízené pracovní přestávky řidiče v 

areálu AMO, nejčastěji před samotnou expedicí. Po uvedení těchto sloučených pracovišť 

v činnost může v první fázi dojít ke komplikaci v podobě změny zažitého zvyku, kdy byla 

jednotlivá pracoviště oddělená. Po této přechodné fázi dojde ke zjednodušení a zefektivnění 

celého procesu.  

V případě zavádění sloučení pracoviště váhy a expediční kanceláře je nezbytné uvést, že 

investiční charakter na tuto část bude obsahovat vybudování druhé váhy, jejího zapojení a 

propojení se systémem. Výše této investice v případě budování nájezdové váhy nad úrovní 

terénu je odhadována na 600 000 Kč pro pořízení samotné váhy a 200 000 Kč pro ostatní 

technologické a montážní práce. Rovněž bude nutno zvětšit, respektive přistavět prostor 

obsluhy váhy tak, aby zde mohla fungovat pracoviště váhy a pracoviště expediční kanceláře 

v rámci jedné místnosti. Výše těchto nákladu by neměla přesáhnout částku 350 000 Kč pro 

veškeré stavební práce a vybavení pracoviště. Toto sloučení přinese zkrácení času nutného pro 

přejezd a pohyb vozidla v AMO o 10-20 minut na jedno vozidlo. Tím dojde k lépe 

plánovatelnému příjezdu na halu expedice a rychlejšímu průběhu procesu. Největším rizikem 



30 

 

zavedení tohoto sloučení pracovišť by byla bezpečnost řidičů, kteří by se pohybovali před 

vozem, který již stojí na váze a je blíže k pracovišti obsluhy váhy.  

Celková implementace výše navržených opatření si vyžádá investice v přibližné výši 

1 600 000 Kč. Tato implementace má potenciál navýšení kapacity expedovaných vozidel 

o 10 % a tedy zvýšení zisku z expedice v podobné výši. K další úspoře by mělo dojít na základě 

snížení plateb dopravcům, kteří ušetří čas a s tím spojené vzniklé finanční náklady vzniklé při 

čekání. Na základě výše uvedených údajů předpokládáme časovou úsporu 30-40 minut na 

jednom vozidle, což při průměrném počtu 75 expedovaných vozidel denně činí celkovou 

časovou úsporu 37,5 hodiny. Jestliže počítáme mzdové náklady 400 Kč na hodinu, dosahuje 

teoretická možná úspora za jeden kalendářní rok pouze pro pracovní dny přibližně částky 3 765 

000 Kč mzdových nákladů pro dopravce. 

7.2 Zvětšení expedičního prostoru na hale SJV 

Úpravou vnitřních prostor haly expedice SJV dojde k rychlejšímu a plynulejšímu 

odbavování vozidel přijíždějících na expedici. Toto řešení zahrnuje investici nutnou  pro úpravu 

(zmenšení) a reorganizaci skladových prostor a také pro úpravu přilehlých expedičních prostor. 

Úpravou a reorganizací skladových prostor se rozumí nutnost vybudování nových zakládacích 

míst. Dále by byla nutná dočasná zvýšená kapacita personálu na směnách během této přestavby.  

Zvětšení prostor expedice bude mít negativní dopad na velikost skladových prostor. Pro 

zachování velikosti skladových prostor by bylo nutné rozšíření, respektive prodloužení, haly 

SJV v jejím západním směru. To by ovšem s sebou neslo i nutnost úpravy přilehlého okolí 

(pozemní komunikace, železniční dráhy) a vybavení haly (prodloužení dráhy mostového 

jeřábu, přidání mostového jeřábu). Tato úprava by si vyžádala několikamilionové investice. 

Rozšíření haly pro skladové potřeby ovšem nebude nutné za předpokladu, že dojde k úplné 

reorganizaci skladových a expedičních prostor tak, aby procesy na sebe přímo navazovaly a 

neomezovaly se vzájemně a nebyly omezeny ani technologií. Náklady nutné na přestavbu a 

reorganizaci, které už v sobě mj. zahrnují i mzdové náklady na zaměstnance, kteří po dobu 

přestavby budou na pracovišti tuto reorganizaci realizovat, jsou odhadnuty na 450 000 Kč. 

V případě zavedení tohoto opatření opět dojde k rychlejšímu odbavení vozidel expedice. Tato 

skutečnost bude mít pozitivní dopad na zvýšení efektivity pracovníků a celkový průběh 

procesu. V tomto případě tedy bude expedice schopna odbavit o 10 % vozidel více v rámci 

celého dne, a tedy nebude docházet k plýtvání z nevytíženosti a plýtvání z přetížení 

zaměstnanců. Rizikem zavádění tohoto návrhu je, že bude docházet k blokování řidičů mezi 
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sebou v případě špatného postavení vedle sebe. Této situaci lze předcházet navedením vozidel 

zaměstnancem expedice do předem stanovených a ověřených míst. 

7.3 Změna dopravního značení 

Změnou dopravního značení, respektive zavedením nového, dojde ke snížení času pobytu 

vozidel způsobeného hledáním cesty v rámci areálu. Tato skutečnost přispěje k přesnějším 

příjezdům na expedici. Finanční investice tohoto řešení při uvažování 6 označených křižovatek 

pro svislé a vodorovné značení je vyčíslena na přibližnou částku 95 780 Kč. V ceně pro svislé 

značení je uvažováno označení směrovou šipkou (E7a/E7b) v ceně 800 Kč a textem (E12) v 

částce 760 Kč, dále sloupek pro uchycení dopravní značky v částce 720 Kč a stavební a 

montážní práce na jednu dopravní značku v hodnotě 2 000 Kč. Celková výše nákladů na jednu 

křižovatku se pohybuje ve výši 4 280 Kč. Celková investice pro umístění svislého značení na 

daných křižovatkách tedy činí 25 680 Kč. Pro vodorovné značení se uvažuje vyznačení po 

expedici a celková suma je vyčíslena na 70 100 Kč. Tato částka zahrnuje podélnou čáru 

souvislou v ceně 63 000 Kč, písmenné a číselné označení 2 100 Kč a dopravu v hodnotě 5 000 

Kč. Toto řešení si vyžádá průběžné vynakládání finančních prostředků na údržbu nutnou pro 

obnovu nátěrů na vodorovném značení a kontrolu u svislého značení, včetně prořezu křovin. 

Tato změna přinese okamžitý výsledek v krátké době, kdy lze sledovat efektivitu tohoto řešení.  

7.4 Zvýšení efektivity plánování nakládky 

Pro zavedení tohoto opatření je potřeba počítat s vyšší časovou náročností při analyzování 

dat o proběhlých expedicích, zavádění těchto dat do systému, případné vytvoření nového 

systému za předpokladu, že je nelze vložit do již fungujících a používaných systémů, s tím 

spojená finanční nákladnost na eventuální pořízení systému. Na základě prvotně provedeného 

průzkumu trhu obdobných informačních softwarů lze odhadovat investici na pořízení v řádu 

400 000 Kč. 

V rámci tohoto návrhu by mělo dojít k uložení materiálových zásob, které budou k dispozici 

pro případ potřeby, a tedy ke vzniku tzv. mrtvých peněz. Tento materiál bude tedy částečně 

nepoužitelný pro obchodování. Zavedení tohoto systému přinese zajištění neplánovaných 

expedic, a tedy možnost pokračování procesu bez jeho narušení. Na druhou stranu se 

zkomplikuje situace ve skladech, kde bude nutno pro tyto zásoby vyhradit prostor a tento 

prostor respektovat. Riziko tohoto řešení je, že i přes nastavené zásoby na základě analýzy dat 

může dojít k nulovému stavu na skladě strategické zásoby, ačkoliv se s touto zásobou kalkuluje.  
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7.5 Koordinace příjezdu řidičů 

Vzhledem k relativně nízkým nákladům autor práce doporučuje opatření uvedená v kapitole 

6.5 zavádět jako jedno z prvních opatření navrhovaných v kapitole 6. Při uvádění do provozu 

bude nutno dbát na dodržení pravidel uvedených v kapitole 6.5. Jediným nákladem, který přímo 

vznikne v souvislosti se zaváděním pravidel, bude nutnost seznámit dopravce se zavedenými 

pravidly již při prvním kontraktu po uvedení do provozu. Finanční náklady s tím související 

jsou odhadovány na 50 000 Kč. Toto řešení povede k plynulejší expedici i za stávajícího stavu 

haly. Opatření napomůže plynulému rozvržení nakládek během celého dne. Odbavení by mělo 

tak být průběžné s minimálními až žádnými prostoji. Toto opatření má největší dopad na celý 

proces expedice. Klade ovšem důraz na kvalitu pracovníka expedice, který si bude vozidla, 

která přijela mimo objednaný čas, přistavovat v klidnějších časech během dne. Rizikem tohoto 

opatření je nesouhlas dopravců s pravidly  týkajícími se příjezdů během celého dne, jelikož 

mají také své pracovní doby, kterým musí přizpůsobit plánování jízd. Podstatou zavedení 

tohoto opatření je zavedení softwarového systému a zavedení pojistných zásob pro určité 

skupiny výrobků.  

7.6 Prioritizace navržených řešení 

Po pečlivém posouzení složitosti, investiční náročnosti a přínosu jednotlivých opatření se 

doporučuje implementovat je v následujícím pořadí:  

1. Zlepšení dopravního značení. Toto opatření vyžaduje nízké vstupní náklady ve výši 

95 780 Kč a vyžaduje relativně nízké časové požadavky 

2.  Koordinace příjezdu řidičů a implementace a vyžadování dodržování uvedených 

pravidel. Toto opatření vyžaduje náklady v souhrnné výši 50 000 Kč a přinese 

rovnoměrné rozvržení příjezdů vozidel na expedici 

3. Snížení počtu výstupních míst řidiče, a tedy stavební úpravy vedoucí ke sloučení 

výše zmíněných pracovišť. Toto opatření si vyžádá investiční náklady v hodnotě 

1 600 000 Kč. Po zavedení zvýší kapacitu odbavených vozidel o 10 %. 

4. Zvětšení expedičního prostoru na hale. Toto opatření si vyžádá několika milionové 

investice v případě přístavby haly. Pro reorganizaci skladových prostor je finanční 

náročnost odhadnuta na 450 000 Kč. Zavedení tohoto opatření přinese zvýšení 

efektivity pracovníku expedice a teoretickou možnost expedovat více vozidel 

5. Zvýšení efektivity plánování nakládky. Investiční náklady pro toto opatření se 

odhadují v řádu 400 000 Kč na pořízení softwaru a další finanční prostředky budou 
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uloženy ve skladových pojistných zásobách. Toto opatření bude mít vliv na odbavení 

vozidel v situaci, kdy expedováno být nemělo. Nebude tak docházet k blokování 

ostatních vozidel. 
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8 Závěr 

Tato práce řeší problém pohybu a pobytu vozidel silniční expedice v rámci ArcelorMittal 

Ostrava a.s. První kapitola se věnuje přiblížení dané problematiky expedice. 

V druhé kapitole je seznámení se společností AMO a výrobním závodem SJV, pro který byla 

celá problematika pro silniční přepravu a expedici řešena. Silniční přepravě v teoretické rovině 

se věnuje v rámci této práce třetí kapitola, kde byly definovány její možnosti, omezení, 

technologická řešení a z toho plynoucí výhody a nevýhody. 

V rámci čtvrté kapitoly byl proveden průzkum a analýza pohybu vozidel expedice SJV, což 

bylo cílem této práce. Z této analýzy následně vyplynuly problémy, které byly na expedici 

identifikovány, a jsou popsány v páté kapitole této práce. Dále proběhla analýza souhrnných 

dat, která měla společnost AMO k dispozici pro vlastní potřeby. V rámci analýzy dat byla data 

vytříděna, vyčištěna a zbavena informací pro tuto práci nepotřebnou. Dále byla provedena 

analýza jednotlivých dílčích dat, která se jevila jako opodstatněná.  

Na základě všech těchto informací byla v rámci šesté kapitoly navržena řešení této 

problematiky. Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení navrhovaná pro existující a fungující 

společnost, byla v osmé kapitole navržená řešení vyhodnocena. Navržená řešení se pohybovala 

od méně investičně a časově nákladných v řádu desítek tisíc korun až po návrhy investičně 

nákladné v řádu milionů korun českých. 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že vozidla silniční expedice tráví v AMO více 

času, než je nutno. Ze zjištění vyplývá, že tato skutečnost je způsobena logistickými a 

dopravními problémy. Práce navrhuje řešení, která jsou vhodná pro aplikaci do systému 

expedice. V rámci práce bylo dále zjištěno, že strategie jednotlivých dopravních firem nevedou 

ke snížení prostojů v rámci expedice, a k tedy řešení celého problému. Pro řešení této 

skutečnosti byla navržena pravidla.  

V procesu byly identifikovány problémy. Jako hlavní se projevil nekoordinovaný příjezd 

řidičů do AMO, který způsobuje logistické a expediční problémy. Další dílčí problémy byly 

popsány v kapitole 5. Na základě takto definovaných problémů byla navržena řešení a jejich 

prioritizace. 

Vzhledem ke stále se rozmáhající silniční přepravě by AMO měl situaci začít řešit v nejbližší 

možné době, než se situace stane neúnosnou a některé navržené metody (zejména ty zahrnující 
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přestavbu a s ní související provozní omezení) budou v narůstajícím provozu jen těžko 

realizovatelné. Potom by byla reálná hrozba toho, že se AMO stane jedním velkým 

parkovištěm, kde budou dopravci čekat na expedici mnoho a mnoho hodin. 
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Seznam zkratek 

SJV   Středojemná válcovna 

AMO   ArcelorMittal Ostrava a.s. 

THP  technologický - hospodářský pracovník 

NSD/P  nákladní silniční doprava/přeprava 

SAP  podnikový informační systém 

PC  stolní počítač 

SPZ  státní poznávací značka 

CMR  přepravní dokument, užívaný při mezinárodní dopravě 

BPMN  model podnikových procesů a notace (Business Process Model and Notation) 

CPFR  spolupráce při plánování, předpovídání a doplňování (Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment) 
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9 Přílohy 

9.1 Příloha 1 – agregovaná mapa procesu 
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9.2 Příloha 2 – denní grafy počtu vjezdů vozidel  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Pondělí - počet vjezdů branou

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Úterý - počet vjezdů branou

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Středa - počet vjezdů branou



40 

 

 
 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Čtvrtek - počet vjezdů branou

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Pátek - počet vjezdů branou

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Sobota - počet vjezdů branou



41 

 

9.3 Příloha 3 – denní grafy počtu příjezdů vozidel k vážení táry 
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9.4 Příloha 4 – situační schéma haly SJV včetně vyznačení expedičních 

cest 


