


  





  



Abstrakt 

V bakalářské práci se orientuji na obchodní sklad dlouhých výrobků ve společnosti 

ArcelorMittal a.s. Ostrava. Cílem práce je představit obchodní sklad dlouhých výrobků, 

koncepci vytváření zásob a přínos, který poskytuje společnosti. V optimalizaci skladu 

nalézám tři symptomy, omezující vyšší produktivitu skladu a uvádím důvody, moţné řešení    

a ekonomický přínos.  
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Abstract 

In my Bachelor Thesis, I am focused on a warehouse of Long Products                      

of ArcelorMittal Ostrava a.s.  In my Bachelor Thesis, I am trying to present the warehouse            

of Long Products including concept of inventory creation and contribution granted                 

to the Company. In terms of warehouse optimization, three factors can be found limiting 

higher productivity of such warehouse and I am specifying the reasons, possible solutions             

and economic contribution. 
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1. Úvod 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen AMO) je součástí nadnárodního 

holdingu ArcelorMittal AG (100%). Jako člen této skupiny se prioritně zabývá výrobou         

a prodejem výrobků válcovaných za tepla. Nespornou výhodou je produkce v tzv. uzavřeném 

cyklu výroby, jenţ v sobě zahrnuje primární výrobu koksu, surového ţeleza a následně oceli. 

Primární vstupní materiál pro válcovenské hotovní tratě je tedy vţdy dodáván 

v poţadovaných jakostech a optimálních rozměrech vhodných pro výrobu.  

Středojemná válcovna patří do skupiny výrobního závodu 14, který zajišťuje 

podstatnou část následné hutní druhovýroby v AMO. Produkty středojemné válcovny jsou 

prodávány zakázkovým způsobem nebo nabízeny prostřednictvím obchodního skladu,             

který se v AMO nazývá „MB sklad―. Anglicky pak „Merchant Bars stock― a bude předmětem 

bakalářské práce. 

Vlastní téma bakalářské práce jsem zvolil na základě dlouhodobých zkušeností 

v oblasti skladu, skladového hospodářství a expedici hotových výrobků prostřednictvím 

ţeleznice, kamionové přepravy a moţné následné lodní dopravy.  

Vzhledem k vývoji na trhu s ocelí a velmi kolísající poptávkou po válcovaných 

profilech, se společnost AMO rozhodla orientovat blíţe na zákazníka a vedle tradiční výroby 

dle uzavřených kontraktů, rozhodla pro flexibilnější způsob obchodu. Základní myšlenkou je 

schopnost dodat určité portfolio výrobků v co nejkratším čase od uzavření kontraktu.            

Pro produkty středojemné válcovny byl vybudován skladový prostor, kde se část předem 

definované produkce po výrobě uskladní. Materiál je následně nabízen k prodeji 

prostřednictvím webové aplikace s moţností dodání během několika hodin nebo dnů. Vzniká 

konkurenční výhoda, kdy zákazník nemusí čekat několik týdnů na dodání objednaného 

materiálu dle dosavadních zvyklostí. 

Záměrem této bakalářské práce je představit materiálový tok týkající se MB skladu. 

Práce si klade za cíl představit proces předcházející nabídce materiálu, vzniku zakázky, řešení 

skladu z prostorového hlediska a expedici materiálu. Celkově tedy zmapovat a posoudit 

vhodnost skladu s popsáním kladů i záporů a případně navrhnout řešení. Dalším, velmi 

podstatným okruhem analýzy je popis informačního toku, od přijetí zakázky po finální 

expedici k zákazníkovi.  
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2.   Teoretická část  

2.1.   Logistika 

V logistice jde o to, jak zařídit, aby správné věci byly ve správný čas na správném 

místě, a to navíc za minimální cenu. 

Logistika je firemní technicko-ekonomická disciplína, jejímţ předmětem je řízení 

materiálového toku a s ním spojeného toku informací a peněz. Cílem tohoto řízení                   

je dosáhnout konkurenční úrovně sluţeb (service level) při minimalizaci logistických nákladů 

(logistic costs). Nástrojem pro dosaţení uvedeného cíle je firemní logistický systém,               

který je jednou z podpůrných funkcí firmy (viz obr. 1).[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Obr. 1 – Firemní logistický systém.[1] 

2.1.1. Vymezení pojmů výrobní a obchodní logistiky 

Z ekonomické teorie vyplývá, ţe kaţdá činnost, která je spojena s tvorbou hodnoty, 

je výrobou. Výrobu lze tedy chápat jako všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním 

výrobků a sluţeb. V uţším pojetí se výrobou rozumí zpracování surovin a materiálů do 

finálních výrobků. Jedná se tedy o proces vytváření nových uţitných hodnot účelným 

spotřebováváním základních činitelů výroby, kterými jsou pracovní síly, pracovní prostředky 

a pracovní předměty (viz. obr. 2). 

 



- 5 - 

 

 

                        

                              Obr. 2 - Funkce výrobního podniku.[7] 

 

Výrobní činnost v rozhodující míře ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční 

schopnost jeho výrobků. Při přípravě výroby a ve výrobě samotné se rozhoduje o sniţování 

výrobních a vedlejších nákladů, o zkracování výrobních lhůt, o zvyšování uţitné hodnoty 

výrobků a rovněţ o šíři výrobního sortimentu (počtu typů a variant včetně nových výrobků). 

Všechny uvedené faktory, včetně jedinečnosti výrobku, lze povaţovat za hlavní konkurenční 

výhody. 

Souhrnem všech uvedených faktorů, společně se schopností podniku uspokojit 

oprávněné poţadavky zákazníků, se zabývá podniková logistika.[7]  

2.1.2. Cíle výrobní logistiky 

Cíle výrobní logistiky vyplývají ze základních funkcí a lze je shrnout do 

následujících bodů: 

 Optimalizace materiálových a výrobkových toků. 
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 Maximální vyuţití výrobních prostorů a ploch. 

 Dosaţení vysoké pruţnosti při vyuţití budov, staveb a zařízení. 

 Vytvoření vhodných podmínek pro pracovní sílu. 

Rozeznáváme logistické cíle: 

Prioritní cíle:  

 vnější a 

 výkonové. 

Sekundární cíle: 

 vnitřní a 

 ekonomické. 

Prioritní cíle - Vnější logistické cíle jsou orientovány na uspokojování potřeb zákazníků          

s čímţ souvisí:   

 Zkracování dodacích lhůt. 

 Zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek. 

 Zlepšování pruţnosti logistických sluţeb. 

 Zvyšování objemu prodeje v souladu s poţadavky zákazníka nebo potřebami trhu. 

Výkonové logistické cíle zabezpečují optimální úroveň sluţeb tak, aby poţadovaný 

materiál a zboţí bylo na správném místě v poţadovaném mnoţství, druhu a jakosti ve správný 

čas. 

Sekundární cíle - Vnitřní logistické cíle jsou orientovány na sniţování nákladů: 

 Na zásobování. 

 Na dopravu vnitřní a vnější. 

 Na manipulaci a skladování. 

 Na výrobu a řízení jednotlivých procesů.[7] 

 

2.1.3. Logistický řetězec 

Obecně lze logistiku chápat jako souhrn systémových činností zaměřených na 
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získání primárních zdrojů včetně všech operací vykonaných před dodáním finálního výrobku 

konečnému uţivateli s výjimkou vlastních výrobních procesů, u kterých dochází ke změně 

fyzikálních, chemických či jiných vlastností. 

Z uvedeného rozboru je zřejmé, ţe předmětem zkoumání podnikové logistiky bude 

identifikace míst, mezi kterými vznikají hmotné či nehmotné toky a s tím související potřeba 

racionalizace a optimalizace řízení procesů dopravy, manipulace s materiály, skladování          

a balení, identifikaci výrobků, přes všechny fáze výrobního procesu včetně informačních          

a řídících procesů, aţ po směnu výrobku a jeho přechod do spotřeby (podniková logistika      

= výrobní a obchodní logistika). 

Soubor uvedených činností označujeme jako logistický řetězec (viz obr. 3 ), který lze 

definovat jako přepravní řetězec doplněný tokem informací (na obr. 3 znázorněn čárkovaně). 

Informace mohou hmotný tok předcházet, mohou postupovat současně s hmotným tokem 

nebo jej mohou následovat. 
 

Informace mohou postupovat ve stejném smyslu pohybu jako má hmotný tok 

(souběţně s hmotným tokem) nebo mohou postupovat proti smyslu pohybu hmotného toku 

(protisměrně s postupem hmotného toku).[7] 

 

                                       Obr. 3 – Logistický a informační řetězec.[7] 
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2.2. Flexibilní výroba 

2.2.1. Tradiční továrna 

 sledovala jako prvořadý cíl sniţování nákladů. K tomu vyuţívala specializované 

výrobní zařízení uspořádané do výrobní linky. Vyráběl se omezený sortiment výrobků            

ve velkém mnoţství. Velké výrobní dávky znamenaly málo přestaveb výrobní linky, vysoké 

časové vyuţití výrobního zařízení, ale také obtíţnou reakci na změny a malou pruţnost. 

Vyrábí-li podnik ve velkých sériích, sníţí se sice náklady výroby, avšak zakázky          

se hromadí a zpomaluje se jejich vyřízení. 

Tradiční továrna má organizaci zaměřenou na technologii a výrobní proces. Výrobní 

linka představuje vysoce provázaný systém, v němţ je velmi důleţité, aby zařízení fungovalo 

bez poruch. Za krátký výrobní takt se platí malou pruţností.[8] 

2.2.2. Flexibilní továrna 

Flexibilní továrna má výrobkově zaměřenou organizaci. Je zaměřena na trh               

a výrobky. Výroba probíhá v řadě jednotek, z nichţ kaţdá odpovídá za omezený rozsah 

činností a cílů. Vyznačuje se krátkým cyklem a vysokou pruţností. Širší sortiment výrobků 

vyţaduje častější seřizování výrobního zařízení.[8] 

2.3. Řízení toku materiálu 

2.3.1. Řízení zakázek v hutním podniku 

Zjednodušeně lze problematiku řízení zakázek přiblíţit uvedením dvou teoretických 

krajních moţností: 

 vyrábět pouze podle zakázek, 

 vyrábět pouze na sklad. 

Obě tyto krajnosti jsou však v hutních podnicích prakticky nepouţitelné. Výroba 

pouze podle zakázek by byla natolik vystavena náhodnému kolísání poptávky, ţe by 

znemoţnila pravidelný rytmus výrobního procesu, který je v hutích nutný. Rozmanitost 

zakázek a malá mnoţství výrobků v nich by znamenala časté přestavby válcovacích tratí, 
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ztrátu výrobní kapacity a zhoršení ekonomiky výroby. 

Vyrábět pouze na sklad je rovněţ neprůchodné. S ohledem na šíři vyráběného 

sortimentu (kombinace jakostí, tvarů, rozměrů, tepelného zpracování a povrchové úpravy 

vytváří aţ desítky tisíc poloţek válcovaných výrobků) by to znamenalo udrţovat tak vysoké 

zásoby, ţe by to bylo ekonomicky neúnosné, pomineme-li skutečnost, ţe válcovny nemají     

pro takové zásoby dostatek místa. 

Nabízí se celá řada kombinací mezi oběma uvedenými případy. Konkrétní řešení 

závisí na intenzitě poptávky. Je-li poptávka slabá, je třeba si i za cenu prodlouţení dodacích 

lhůt zachovat moţnost sdruţovat zakázky do větších výrobních dávek, případně vyuţít volnou 

kapacitu k výrobě nejčastěji poţadovaných výrobků nebo k výrobě podle prognózy poptávky. 

Vţdy půjde o hledání nejvýhodnějšího kompromisu, v němţ vzájemně kompenzujeme 

protichůdné vlivy a působení takových veličin jako: 

 termíny dodávek, 

 jednotková cena výrobků, 

 zásoby rozpracované výroby a hotových výrobků, 

 vyuţití výrobní kapacity, 

 počet přestaveb výrobního zařízení a náklady s nimi spojené, 

 velikost výrobních dávek, 

 návaznost procesů, technologické vazby. 

Z uvedeného je patrné, ţe problematika operativního plánování zakázek hutního 

podniku je mimořádně sloţitá. Tuto skutečnost dále umocňuje fakt, ţe musí být řešena na 

výrobním zařízení, které bylo původně navrţeno pro hromadnou výrobu jednoduššího 

sortimentu. 

Výroba probíhající v sériově navazujících dílčích pochodech na zařízeních 

pracujících s různým rytmem a rozdílnými výrobními dávkami se velice obtíţně přizpůsobuje 

kolísajícím a měnícím se poţadavkům zákazníků. Chce-li za této situace výrobce zlepšovat 

sluţby zákazníkům, a nic jiného mu ani nezbývá, musí mít určitý manévrovací prostor,           

který vyţaduje rezervy v kapacitě všech výrobních stupňů, moţnosti vytváření zásob rozpra-

cované výroby zvyšující se směrem k výstupu výrobního procesu. 

Míra sloţitosti zadávání zakázek do výroby je natolik vysoká, ţe se v praxi uplatňuje 

operativní regulování procesu na základě zkušeností několika málo provozních pracovníků. 

Jednou z moţností, které mohou při řešení dané problematiky pomoci, je diferencovaný 
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přístup k zadávání zakázek do výroby. Výsledkem by měla být jak identifikace výrobků 

vhodných pro řízené skladování, tak označení výrobků, které by měly být vyráběny výhradně 

na zakázku.[2] 

2.3.2. Co spadá pod řízení oblasti materiálů 

Logistické řízení se zabývá efektivním tokem surovin, zásob ve výrobě a hotových 

výrobků z místa vzniku do místa spotřeby. Integrální součástí procesu logistického řízení           

je řízení oblasti materiálů, které zahrnuje správu surovin, součástek, vyrobených dílů, balicích 

materiálů a zásob ve výrobě. Z formálního hlediska bude implementace řízení oblasti 

materiálů vyţadovat „samostatného manaţera zodpovědného za plánování, organizování         

a kontrolu všech těchto činností, který se bude v první řadě zabývat tokem materiálů             

do organizace― 

Řízení oblasti materiálů je pro celkový logistický proces ţivotně důleţité. Ačkoliv    

se řízení materiálů přímo nedotýká konečných zákazníků, rozhodnutí přijatá v této části 

logistického procesu přímo ovlivňují úroveň poskytovaného zákaznického servisu, schopnost 

podniku konkurovat jiným firmám a hladinu prodeje a zisku, kterých je podnik schopen        

na trhu dosahovat. 

Pokud podnik nezabezpečí efektivní a účinné řízení toku vstupních materiálů, 

výrobní proces bude schopen vyrábět produkty za poţadovanou cenu, a to v době, kdy jsou 

tyto produkty poţadovány pro distribuci zákazníkům. Je proto důleţité, aby řídící pracovníci 

v oblasti logistiky správně chápali úlohu řízení materiálů a jeho vliv na skladbu nákladů         

a poskytovaných sluţeb.[3] 

2.4. Řízení zásob 

2.4.1. Náklady na vlastní sklady 

Náklady spojené s vlastními nebo soukromými sklady, tj. sklady, které vlastní 

podnik, mají primárně fixní charakter, některé z nich se pak mohou měnit v návaznosti          

na pohyb zboţí. Veškeré provozní náklady, které by bylo moţno vyloučit uzavřením skladu, 

anebo úspory vzniklé z přechodu na pouţití veřejných skladů, by měly být zahrnuty              

do skladovacích nákladů, nikoliv do nákladů na udrţování zásob. Do nákladů na udrţování 

zásob patří pouze ty náklady, které se mění s objemem zásob. Tyto náklady jsou ovšem          
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v případě soukromých skladů obvykle zanedbatelné. 

Ve většině skladů představují náklady spojené s kompletací objednávek a kontrolou 

zásob podstatnou poloţku, protoţe pro provedení těchto úkolů jsou zapotřebí lidské pracovní 

síly. Většina těchto nákladů je závislá na průtoku zboţí, nikoliv na objemu skladovaných 

zásob.[3] 

2.4.2. Systém tahu vers. systém tlaku. 

Rozdíl mezi systémem tahu a tlaku spočívá ve způsobu, jakým je „poháněna" výroba 

podniku. Pokud podnik s výrobou produktů čeká, dokud je zákazník nepoţaduje, jde o systém 

tahu (pull system). Poptávka zákazníků tak vlastně „vytahuje" zásoby. Pokud podnik vyrábí 

na základě prognózovaných či předpokládaných prodejů zákazníkům, jde o systém tlaku 

(push system). Podnik „tlačí" zásoby na trh v očekávání jejich prodeje.[3] 

2.5. Skladování 

2.5.1. Skladování tvoří spojovací článek mezi výrobci a zákazníky 

Skladování je nedílnou součástí kaţdého logistického systému. Skladování,             

má významný podíl na zajišťování potřebné úrovně zákaznického servisu při co moţná 

nejniţších celkových nákladech. Skladování tvoří důleţitý spojovací článek mezi výrobcem     

a zákazníkem. Z relativně málo významné sloţky logistického systému podniku                     

se s postupem doby stala jedna z jeho nejdůleţitějších součástí. 

Skladování můţeme definovat jako tu část podnikového logistického systému,           

která zabezpečuje uskladnění produktů (surovin, dílů, zboţí ve výrobě, hotových výrobků)     

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

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

namísto termínu „sklad" pouţívá termín „distribuční centrum", ale tyto dva pojmy nejsou 

zcela totoţné. Sklad je obecnější pojem.[3] 

2.5.2. Sklad a distribuční centrum 

Ve skladech se skladují všechny typy produktů, kdeţto v distribučních centrech        

se udrţují minimální zásoby, a to převáţně těch výrobků, po kterých je vysoká poptávka.     
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Ve skladech probíhá manipulace s většinou produktů ve čtyřech cyklech (přejímka, 

uskladnění, expedice a nakládka), v distribučních centrech většinou pouze ve dvou (přejímka 

a expedice). Sklady poskytují minimum činností, které přidávají výrobku hodnotu, zatímco 

distribuční centra poskytují relativně velký podíl na přidané hodnotě včetně případné finální 

montáţe. Ve skladech převládá dávkové shromaţďování dat, distribuční centra shromaţďují 

data v reálném čase. Zatímco sklady se zaměřují na minimalizaci provozních nákladů          

při současném plnění dodávkových potřeb, distribuční centra se zaměřují na maximalizaci 

zisku díky uspokojování poţadavků na dodávky zákazníkům 

Protoţe se obecně prosazují snahy o zlepšení obratu zásob a zkracování doby,         

za jakou se výrobek dostane na trh, role distribuce se dnes ve zvýšené míře zaměřuje            

na rychlé a výkonné plnění objednávek. 

Efektivní řízení oblasti skladování vyţaduje důkladné pochopení funkcí skladování, 

výhod a nevýhod veřejných skladů, resp. soukromých skladů, a finančních a servisních 

aspektů rozhodování v oblasti skladování. Manaţeři musí znát metody, pomocí kterých lze 

zlepšit skladový výkon, a strategie pro optimální rozmístění svých skladových kapacit.[3] 

2.5.3. Distribuční logistika 

V případě přímých dodávek představuje u výrobního podniku distribuční logistika 

spojovací článek mezi výrobou a zákazníkem. Distribuční logistika zahrnuje: 

 skladovací procesy, 

 dopravní pohyb zboţí k zákazníkovi, 

 související informační činnosti a 

 kontrolní činnosti. 

Cílem distribuční logistiky je dodat zákazníkovi zboţí: 

 ve správné době, 

 na správné místo, 

 ve správném mnoţství, 

 v poţadované kvalitě, 

 vytvořit optimální poměr mezi úrovní dodacích sluţeb a jí odpovídající výši 

nákladů.[7] 
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2.6. Prostorové rozmístění skladu
1
 

Stojí-li u rampy nákladní auta blokující přístup dodávce surovin, nebo procházejí-li 

některé přepravní trasy nevhodnými místy, byla v projektu stavby zřejmě věnována 

nedostatečná pozornost provozním hlediskům. Při návrhu prostorového rozmístění                 

je zapotřebí postupovat od provozních pochodů ke struktuře budovy. 

Častou příčinou toho, ţe průmyslová budova nevyhovuje logistickým poţadavkům, 

bývá málo promyšlené blokové prostorové rozmístění podle funkcí, na začátku projektování. 

Provozní poţadavky na strukturu budovy se braly v úvahu teprve později a byly zpětně 

zasazovány do obalu budovy.[6] 

2.7. Teorie front 

Teorií front lze charakterizovat jako souhrn matematických metod pouţívaných           

k modelování a optimalizaci procesů, ve kterých se vyskytují proudy objektů procházejících 

určitými zařízeními, od nichţ vyţadují obsluhu. V důsledku omezené kapacity obsluţných 

zařízení můţe docházet k hromadění jednotek a tedy ke vzniku fronty, a to buď s následným 

uspokojením poţadavku na obsluhu, nebo jeho odmítnutím. Právě typičnost existence front 

dala této teorii pojmenování - teorie front. V české odborné literatuře se rovněţ pouţívá 

alternativní označení - teorie hromadné obsluhy. 

V hospodářské praxi se lze setkat s mnoha problémy, které lze řešit právě pomocí 

teorie front. Příkladem systému hromadné obsluhy je například výrobní linka, kde obsluţnými 

kanály jsou jednotlivá pracoviště, a poţadavkem na obsluhu je polotovar. Jako jiný příklad lze 

uvést dopravní systém (silnice, ţeleznice), jímţ prochází vozidla, a obsluţnými kanály jsou 

křiţovatky nebo nádraţí. Na vstupu do systému musí existovat určitý zdroj jednotek,         

které přicházejí do systému za účelem obsluhy v jednom či několika kanálech obsluhy. 

Jestliţe jsou všechny kanály obsluhy obsazeny, vytvoří se před nimi fronta. Fronta můţe 

existovat jedna společná pro všechny kanály obsluhy nebo se před kaţdým kanálem obsluhy 

vytvoří samostatná fronta. Po obslouţení poté jednotka systém opouští.  

 

1
 V článku se pouţívá anglické slovo „layout― které bylo nahrazeno českým  „prostorové rozmístění― 
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Způsob, který určuje způsob přechodu čekajících jednotek z fronty do obsluhy,          

se označuje jako reţim či řád fronty. Mezi základní typy přechodu patří: 

FIFO (first-in / first-out) - nejdříve je obslouţen nejstarší poţadavek (například 

zákazníci pokladen jsou obsluhováni v pořadí dle jejich příchodu), 

LIFO (last-in / first-out) - nejdříve je obslouţen nejnovější poţadavek (například 

při stohování palet je nejprve odebrána horní paleta, tj. poslední uloţená), 

PRI (priority) - nejdříve je obslouţena jednotka s nejvyšším stupněm důleţitosti 

(například ze skupiny strojů čekajících na opravu je nejdříve opraven stroj nezbytný pro chod 

podniku), 

SIRO (selection in random order) - jednotky jsou obsluhovány v náhodném pořadí 

(například při zpracování sypkých materiálů ze zásobníku).[5] 

Zásada FIFO =  First in - First out, tzn. zásadu důsledné obměny zásob - to, co přijde 

první do skladu, má být i první vyskladněno. S ohledem na jiné zásady však je moţno v rámci 

velkých kvant zboţí zásadu porušovat tak, aby byly nejprve likvidovány skladové jednotky      

s neúplným obsahem.[9] 

2.7.1. Cyklus zákaznické objednávky 

Cyklus zákaznické objednávky zahrnuje veškerý čas, který uplyne od podání 

objednávky ze strany zákazníka aţ po obdrţení objednaného zboţí v přijatelném stavu             

a jeho umístění do zákazníkova skladu. Typický cyklus objednávky se skládá z následujících 

poloţek či fází:  

1) příprava a předání objednávky,  

2) přijetí objednávky a její zanesení do systému, 

3) vyřízení objednávky,  

4) příprava/ kompletace objednávky a zabalení,  

5) doprava objednaného zboţí zákazníkovi a 

6) příjem zboţí u zákazníka. 
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       Obr. 4 - Celkový cyklus objednávky: Hledisko zákazníka.[3] 

 

Na obr. 4 je znázorněna návaznost jednotlivých fází cyklu objednávky. V tomto 

případě, na cyklus objednávky pohlíţíme z hlediska zákazníka. Mnoho výrobců se však           

v tomto ohledu dopouští chyby, neboť při měření a kontrole vycházejí pouze z „interní" části 

celého cyklu objednávky, to je z fází, které probíhají v rámci vlastního podniku. To znamená, 

ţe monitorují pouze dobu od přijetí objednávky po expedici zboţí. Je zřejmé, ţe tento přístup 

je nedostatečný a zavádějící. 

Snahy o urychlení té části cyklu objednávky, která je „pod kontrolou" výrobce,          

se mohou ukázat velmi nákladné ve srovnání s tím, kdyby se výrobce pokusil zkrátit         

např. o 1 den tu část cyklu objednávky, která není pod jeho přímou kontrolou. Je například 

moţné, ţe prostou kontrolou výkonu dopravce, event. předáním dopravy jiným dopravcům        

(s kratší nebo pravidelnější dobou přepravy), by se ušetřil minimálně jeden den z doby 

přepravy zboţí k zákazníkovi.[3] 

2.7.2. Vyrovnanosti cyklu objednávky se dává přednost před rychlou 

dodávkou 

Zákazníci dávají přednost vyrovnanosti cyklu objednávky před rychlými               

(avšak nikoliv zaručenými) dodávkami. Získání konkurenční výhody zaloţené na zrychlení 

cyklu objednávky se tudíţ míjí účinkem, pokud není spojeno s vyrovnaným, spolehlivým 

výkonem.[3] 
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2.7.3. Rychloobrátkové zboží (FMCG - Fast moving consumer goods) 

Představuje spotřební zboţí a sluţby, které zákazník obvykle nakupuje často, 

okamţitě a vynaloţením minimálního úsilí na porovnání a nákup.[10] 

2.7.4. Průmyslové zboží  

Kupují jednotlivci nebo organizace pro další zpracování nebo podnikání.[10] 

2.7.5. Bod rozpojení objednávkou zákazníka 

Místo v logistickém řetězci, v němţ se toky mění z neadresných v adresné.      

Anglicky: Decoupling point nebo Order penetration point.  

Polohy bodu rozpojení : 

 V distribučních skladech (výroba a distribuce na sklad). 

 Ve skladech hotových výrobků u dodavatele (výroba na sklad). 

 Ve skladech montáţních sestav (montáţ na zakázku). 

 Ve skladech surovin, materiálů a polotovarů (výroba na zakázku). 

 Ve skladech u dodavatele (nákup a výroba na zakázku).[4] 

2.8. Podpůrné podnikové systémy 

2.8.1. MRP I a II 

MRP ( Manufacturing Record Procesor — počítačově řízená výroba). Jde o systém 

plánování a objednávkového taţení potřebných prostředků pro další prognózování výrobních 

procesů. Základem systému jsou algoritmy bilančních propočtů. S postupným vývojem této 

koncepce hovoříme o systémech MRP I a MRP II. 

MRP I( Material Requirements Planning — plánování potřeby materiálu)                  

je systémem pro zajištění přesné kontroly o plánování výroby ve vazbě na výrobu a odbyt. 

Jednotlivé výrobní zakázky jsou podnětem pro výpočet potřeby kusů a materiálu                    

dle kusovniků či norem spotřeby materiálu. Mezi hlavní nevýhody patří nejisté prognózy         

a ztráty plynoucí ze sekundárních poţadavků. 

MRP II (Manufacturing Resource Planning — plánování výrobních zdrojů) rozšiřuje 
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pouţití na další funkce, jako je nákup, finance a vývoj, tak aby byla zajištěna celková 

koordinace. Poslední varianty MRP II tvoří systém, který integruje předpovědi a zpracování 

objednávek s tvorbou všech sloţek plánu, řízením nákupu, operativním řízením výroby           

a je propojen s účetnictvím, kalkulacemi nákladů a řízením zásob. Má dokonce i volnou 

vazbu na strategický plán společnosti. Hlavním cílem systému je maximální vyuţití kapacit, 

zdrojů a plnění dodávek.[11] 

2.8.2. ERP 

Rozšířením MRP II o se hovoří o ERP ( Enterprise Resource Planning - plánování 

podnikových zdrojů). Systémy ERP jsou zaloţeny na MRP, ale přibyly integrované funkce 

pro správu zakázek, materiálové hospodářství, nákup a další oblasti. Vše je však 

koordinováno přes MRP. (např. SAP R/3, Baan).[11] 

2.8.3. SAP R/3 

Systém SAP R/3 se z modulárního pohledu skládá z provozně-ekonomicky 

souvisejících oblastí, které podporují obchodní procesy podniku a pracují integrovaně              

v reálném čase.  

Aplikační moduly ERP: 

 Finanční účetnictví (FI) hlavní kniha, vedlejší knihy. 

 Controlling (CO) reţijní náklady, výrobní náklady. 

 Treasury (TR) finanční plánování, rozpočetnictví. 

 Systém projektů (PS) síťové diagramy, nákladové účetnictví projektů. 

 Personalistika (HR) administrace, zúčtování, nábor pracovníků. 

 Opravy a údrţba (PM) plánování práce, plánování údrţby. 

 Řízení jakosti (QM) plán. a kontrola jakosti, osvěd. o jakosti a hlášení jakosti. 

 Plánování výroby (PP) kusová výroba, sériová výroba, kanban. 

 Materiál. hospod. (MM) vedení zásob, nákup, likvidace faktur. 

 Odbyt (SD) prodej, expedice,fakturace. 

 Workflow (WF), Odvětvová řešení (IS): Zahrnují funkce, které se mohou pouţívat 

ve všech aplikacích.[12] 
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3. Analytická část. 

Následující část bude věnována firmě ArcelorMittal Ostrava a.s. Firma je součásti 

ArcelorMittal Holdings AG (100 %), který je v současné době největší producent oceli na 

světě.  

3.1. Představení společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

V roce 1942 se začala psát historie současně největší hutní společnosti České 

republiky. Tehdy Vítkovické ţelezárny, v důsledku omezeného rozvoje vzhledem k umístění 

ve městě, započaly výstavbu svého 

jiţního závodu v Kunčicích  viz obr. 5. 

V létech 1947 aţ 1948 bylo přijato 

rozhodnutí o výstavbě hutního kombi-

nátu, tehdy stále ještě jako součást 

Vítkovických ţelezáren. 31. prosince 

1951 došlo k osamostatnění a vznikla 

Nová Huť Klementa Gottwalda (NHKG), 

národní podnik. Celý kombinát tvořilo 

pět koksárenských baterií, dvě vysoké 

pece včetně licího stroje, čtyři siemens-

martinské a pět hlubinných pecí, 

blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část elektrárny včetně vodohospodářství. 

1958 – 1961 – v další etapě se rozšiřovaly zejména kapacity pro produkci základních 

surovin jako jsou koks, surové ţelezo a ocel, ale také se stavěly provozy s následným 

zpracováním těchto produktů. Rovněţ byla v tomto období zprovozněna válcovací trať a linka 

na výrobu osobních, nákladních a traktorových kol. Počet koksárenských baterií se navýšil     

o čtyři, přibyly dvě vysoké pece a pět sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla postavena          

také nová blokovna, pásové tratě P-250 a P-800, kontidrátová trať, zařízení na výrobu trubek, 

kyslíkárna a jiné. 

1967 – 1985 – rozsáhle se modernizovaly martinské pece na pece tandemové.        

Další větší investicí byla výstavba středojemné válcovny v jiţní části závodu, centrální 

kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie.  

 

Obr. 5 - Staveniště NHKG v popředí první 

vlečka na rudný most/1949/50.[13] 



- 19 - 

 

 

1989 – došlo ke změně názvu a z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik. S touto 

změnou se pojí další významné technologické události, zejména přechod od odlévání oceli       

do ingotů k plynulému odlévání oceli.  

1993 – 1999 – byla postupně připojena zařízení pro plynulé odlévání. První                

v prosinci roku 1993, druhé o čtyři roky později a třetí v srpnu 1999. Tato změna přinesla 

větší výtěţnost oceli a v podstatě niţší energetickou náročnost. Neméně významnou událostí 

byla také výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která nahradila 

dvě zastaralé tratě a jejíţ komplex je označován pásová minihuť.  

2003 – koncem ledna nastal zlom, kdyţ Lakshmi Mittal, jehoţ strategie je zaloţena 

především na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren, koupil v rámci privatizace 

Novou Huť a zhruba v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a. s.  

2004 – koncem roku se opět změnil název společnosti, tentokrát na Mittal Steel.      

V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly přidruţené nebo dceřiné podniky, 

například JÄKL Karviná, a. s., Nová Huť Zábřeh, a. s. nebo Vysoké pece Ostrava, a. s.  

2006 - nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa se stala snaha Lakshmiho 

Mittala o převzetí světové dvojky Arceloru. Koncem června tohoto roku oznámila rada 

Arceloru sloučení s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v důsledku čehoţ se změnil          

i název ostravské společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava. 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

ţeleza a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 

válcované výrobky. Společnost patří mezi největší hutní podniky v České republice. Popis 

závodů AMO se nacházejí v příloze 2.[13] 

3.2. Vývoj koncepce 

AMO je bezesporu moderně řízený podnik, který sleduje nejen inovace ve světové 

výrobě ţeleza a oceli, ale v neposlední řade vývoj a nové trendy v oblasti logistických 

procesů. Po roce 2008, kdy koncern ArcelorMittal začal implementovat optimalizační procesy 

zefektivňující dílčí činnosti, došlo ke sjednocení obchodních úseků v rámci skupiny                 

a v podstatě jejich vyčlenění z regionálních výrobních jednotek. Důsledkem implementace 

této strategie byl vznik obchodních agentur AM, které se centrálně zabývají prodejem 

výrobkového portfolia všech hutí skupiny. Veškeré poptávky od zákazníků se tak přes tyto 

agentury soustřeďují do centrály, kde jsou následně rozdělovány do výrobních jednotek                

dle výrobních moţností a logistických zásad. To vede k optimalizaci válcovaného sortimentu 
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a ke sniţování nákladů na jejich realizaci jednotlivých jednotek. 

AMO si neklade za cíl být jen tradiční továrnou (viz 2.2.1), ale management              

má zájem i o vyšší flexibilitu (viz 2.2.2).  

3.2.1. Plánování objemů 

Velmi důleţitým aspektem, jenţ je potřeba zahrnout do všech počátečních úvah 

v souvislosti s výrobní produkcí válcovaného materiálu je skutečnost, ţe AMO je svou 

podstatou zaměřena na výrobu velkoobjemových zakázek (viz. 2.3.1). Válcovací tratě 

společnosti AMO jsou schopny produkovat aţ 250 kt měsíčně. To s sebou nese některá 

specifika a zásady prodeje, která je nutné vzhledem k omezeným skladovacím plochám 

respektovat. Mezi základní postupy pak patří čtyř-týdenní cyklické válcování v kampaních      

a plnění akumulovaných zakázek v dohodnutých termínech. 

3.2.2. Situace před vznikem MB skladu 

V minulosti byl prodej výrobků válcovaných za tepla z produkce ArcelorMittal 

Ostrava a.s. zajišťován přes obchodní oddělení, které ve spolupráci s úsekem marketingu 

zajišťovalo veškeré sluţby týkající se prodeje.  

Před rokem 2005 byl prodej materiálu z nadvýroby prováděn pouze prostřednictvím 

maloprodejny mimo areál AMO. Tato prodejna prodávala materiál buď přímo z vlastních 

skladů, nebo byla moţnost naloţení kamionu nebo vagonu přímo na provoze a odbavení 

prostřednictvím zakázkového oddělení maloprodejny. Odpadla nutnost překládky do skladu         

a následně vykládky a nakládky na další dopravní prostředek. Po cca 3 letech akceleroval 

prodej válcovaného materiálu natolik, ţe začaly vznikat problémy s plněním všech zakázek 

v čase. Započal narůstat zájem zákazníků v době před krizí. Vznikly nové potřeby odbavení       

a poţadavek na zvýšení kapacity dále vzrostl. 

Z marketingového průzkumu vyplynula rovněţ existence skladů hotových výrobků 

bez adresáta u naší konkurence. Top management na základě průzkumu rozhodl o vybudování 

skladu pro největší mnoţství materiálů a tím je tyčová ocel a vytipované profily z provozu 

středojemné válcovny. V danou dobu bylo nejvhodnější místo bývalý sklad předvalků, který 

byl prázdný po zrušení starých pásových tratí. Prostory byly upraveny pro příjezd kamionu      

a uskladnění materiálu na půdě haly (viz obr 6). 
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                                                    Obr. 6 - Pohled na MB sklad
2
 

 

3.2.3. Důvody pro vznik a využití MB skladu 

Orientace managementu AMO na zlepšení servisu zkrácením dodacích lhůt                

a začínající globální ekonomická krize byly pravděpodobně hlavní důvody, proč stále více 

zákazníků začalo vyţadovat dodávky v krátké době po uzavření kontraktu. Standardem je 

postup, kdy zákazník musí obvykle několik týdnů čekat na první dodávky objednané zakázky. 

Tato skutečnost byla pro určitou skupinu zákazníků neakceptovatelná.  

3.2.4. Přínos MB skladu 

V průběhu přechodné fáze mezi konjunkturou a vznikající recesí se změnil pohled 

zákazníků na způsob nákupu válcovaných profilů. Skladové zásoby zákazníků z důvodů 

klesajících cen měly za následek vznikající ztráty. Z toho důvodu začali zákazníci dávat 

přednost objednávce a okamţité expedici. Při běţné objednávce musí zákazník čekat            

cca 5 týdnů na vkomponování zakázky do plánu, vlastní výrobu a následnou expedici celé 

 

2
 Zdroj AMO. 
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zakázky. Prostřednictvím MB skladu byl poţadavek vyřízen nejpozději do 10-ti dnů. 

Důvodem je existence materiálu ve skladě. Drţení skladové zásoby je u primárního výrobce, 

který je nucen na tuto situaci reagovat. První dodávka z MB skladu byla 31.10.2008             

pro THYSSEN KRUPP SCHULTE GMBH – ESSEN. Graf 1. Poskytuje přehled o expedici 

v tunách v období leden 2009 aţ prosinec 2010. 

 

 

                      Graf 1. Vývoj expedice v létech 2009 a 2010 v tunách
3
 

Velmi důleţitým aspektem pro zřízení MB skladu jsou vázané finanční prostředky.  

Celková bonita a důvěryhodnost zákazníků je ošetřena při zřizování kontraktů pomocí 

pojišťovacích společností. Tyto společnosti v podstatě zkoumají aktuální situaci zákazníka, 

následně doporučí realizaci pro zákazníka v určité výši pojistného kreditu. Za tuto část zaručí 

plnění závazků zákazníka k dodavateli. Ekonomická krize, jejíţ důsledky zasáhly i globální 

obchod s ocelovými výrobky, způsobila existenční problémy mnoha dosavadních zákazníků. 

Pojišťovací společnost sniţovala zákazníkům výši kreditního limitu pro pojištění dodávek.  

 

3
 Vytvořeno z dat společnosti AMO. 



- 23 - 

 

 

U zakázky z obchodního skladu je vyšší přidaná hodnota, která spočívá v okamţitém 

plnění a je pro zákazníka velmi výhodná. Tato skutečnost je samozřejmě zohledněna 

v cenotvorbě těchto segmentů a cena za tunu materiálu je adekvátně vyšší v porovnání              

s obvyklým ceníkem. Tato informace je předmětem obchodního tajemství a AMO si nepřeje 

její zveřejnění.  

3.3. Druhy materiálu 

Nově vytvořený sklad byl nazván „MB sklad― a je to odvozením z anglického  „MB stock―.  

Zkratka MB vznikla zkratkou slov „Merchant  Bars― coţ je mezinárodní označení pro daný  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Obr. 7 –  kulatina
5
                                            Obr. 8 – plochá ocel

5
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Obr. 9 – úhelník

4
 

 

typ za tepla válcovaného výrobku. Jedná se o obchodní tyče a některé profily. Jde o rozměry 

kruhového,  čtvercového a plochého průřezu, úhelníky rovnoramenné a úhelníky nerovno-

 

4
  Zdroj AMO. 
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ramenné (viz. ilustrační fotografie obr. 7 - kulatina, obr. 8 - plochá ocel a obr. 9 -  rovno-

ramenný úhelník )  

Samotná exaktní definice pojmu „Obchodní tyč― není zcela jednoznačná. Jednotlivé 

trhy zahrnují do této kategorie výrobků i různé profily. Společným rysem těchto profilů          

je jejich vyuţití pro potřeby strojírenství a stavebnictví. Pro potřeby této práce jsem vycházel 

z definice, kterou se řídí společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.  

3.4. Systém řízení naplnění 

Literatura poskytuje pro určení mnoţstevního naplnění dva způsoby. Systém tahu        

a tlaku. 

 

                    Obr. 10 - Schéma způsobu systémového toku
5
 

 

Teoretická definice uvedená v kapitole 2.4.2. „Systém tahu vers. systém tlaku.―          

je aplikována na skutečný proces řízení naplnění středojemné válcovny. Struktura je  

znázorněna na obr. 10.   

 

5
 Zdroj : Vlastní zpracování 
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 První způsob cca 90% produkce (přibliţný odhad, číslo kolísá dle situace na trhu ) se 

vyrábí dle zakázek definovaných zákazníky – PULL systém – v ose Obchodní 

oddělení – středojemná válcovna – Zákazník. 

 Druhý způsob cca 10% produkce je systém tlaku – PUSH - v ose Marketing – 

středojemná válcovna – MB sklad – Zákazník. 

Sečtením poţadovaného mnoţství a rozdělením do kampaní dle sortimentu vznikne 

výsledný obraz o naplnění středojemné válcovny. Limitujícím faktorem pro skladbu 

válcovacího programu středojemné válcovny ( platí i pro ostatní tratě ) je kromě existence 

zakázek ze strany zákazníků i technologická omezení. Ze způsobu výroby oceli vyplývá 

skutečnost odlévat jednotlivé jakosti pouze v ucelených tavbách. Jedna tavba představuje    

min 180 tun oceli, takţe při plánování válcovacích sekvencí je nutno mít na zřeteli toto 

minimální mnoţství. 

Výroba je samozřejmě moţná i při nedodrţení tohoto násobku, nicméně nejedná          

se jiţ z provozního hlediska o optimální skladbu. Této skutečnosti se pozitivně vyuţívá           

při skladbě portfolia výrobků určených pro výrobu na MB sklad, kdy případné chybějící tuny 

z řádných zakázek, jenţ tvoří základ válcování, se doplní právě o vytipované rozměry 

doplňující chybějící mnoţství dané jakosti, tavby. Vyrobené profily určené pro MB sklad        

jsou do skladu převáţeny po ţeleznici na interních vozech. 

V roce 2010 se některé profily a nosníky z HCC začaly rovněţ prodávat prostřed-

nictvím MB skladu.  

3.4.1.  Systém tvorby zakázek 

Jak je uvedeno v úvodu analytické části, proběhla ve společnosti ArcelorMittal 

optimalizace toku zakázek. Tuto skutečnost bylo potřebné zohlednit i v případě zakázek 

určených pro MB sklad. Byl proto definován postup, který charakterizuje obr. 10. Materiál 

vyrobený na SJV je po výrobě a případné adjustaci, převezen na MB sklad. Po sloţení do MB 

skladu je naskladněn s příznakem „volný k prodeji― do systému SAP. Materiál je tímto 

příznakem zviditelněn pro zákazníky. Zákazník získává moţnost alokovat poţadovanou 

volnou část materiálu prostřednictvím webového rozhraní a duplicitně zaslat písemný 
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poţadavek, objednávku na obchodní oddělení společnosti. Obchodní referent (LUX
6
 + 

AMO), jenţ je zodpovědný za zakázky MB skladu potvrdí zablokované mnoţství a zavede 

detailní informace do informačního systému SAP. Systém vytvoří návrh kontraktu, který je     

po splnění všech dílčích kroků zaslán zákazníkovi k finální kontrole a podpisu. Duplicitně       

se pro maximální urychlení procesu ověřuje bonita zákazníka a v případě moţnosti také 

plánuje expedice.  

                  
 

                                   Obr. 11 - Schéma realizace zakázky
7
 

 

6
 LUX – webová aplikace je spravována z centrály AM (Luxembourg). AMO dostane návrh smlouvy. 

7
 Zdroj : Vlastní zpracování 
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Více neţ 90% objemu všech zakázek je expedováno v reţii výrobce formou 

kamionové přepravy.  Zákazník je neprodleně informován o předpokládaném termínu dodání. 

Okamţik zavedení zakázky do SAPu je i bodem rozpojení, protoţe zavedením zakázky          

do systému se neadresný materiál stává ve skladu adresným (viz kap. 2.7.5). Na obr. 11         

je grafické znázornění principu od zadání poţadavku na webové stránce do dodání zboţí 

zákazníkovi. Společnost nabízí Lead time do 10 dnů, nicméně drtivá většina zakázek             

je plněna dříve. 

3.5. Pozitiva skladu 

Počáteční  investice: 

 Vyuţití stávajících hal. 

 Minimální investice do zdvihacích předmětů. Vyuţití stávajících hal s jeřáby,            

na kterých byly nutné jen úpravy zdvihacích předmětů. 

 Minimální investice do softwaru. Stávající skladový softwarový systém pro dlouhé 

výrobky byl ponechán a datová struktura jen rozšířena o nové středisko. V systému 

SAP byl rovněţ zřízen nový sklad pro vzájemnou vazbu mezi skladem                        

a podnikovým systémem SAP. 

Provozní: 

 Stávající logistický přístup pro vagony i kamióny. 

 Relativně blízká vzdálenost středojemné válcovny, která leţí ve vhodné poloze                 

i z hlediska ţelezničního přístupu. Z toho vyplývá snadná vozová obsluţnost. 

 Expedice z ostatních tratí HCC a SJV pro jednoho příjemce můţe být doplněna           

o materiál – zakázky – z MB skladu.   

 Zakázkami pro MB sklad lze dočasně kompenzovat nedostatek řádných zakázek. 

Z technologického hlediska lze jen velmi obtíţně reagovat na případný pokles 

objemu zakázek regulací výroby surového ţeleza na vysokých pecích. V případě 

poklesu poptávky je problematické odstavení vysokých pecí a koksárenských baterií. 

Sklad v tomto případě můţe slouţit jako volná skladovací kapacita. 

 Vyuţití interních vagónů AMO pro převoz vyrobeného materiálu ze středojemné 

válcovny na MB sklad. 
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Personální: 

 Personální vyuţití stávajících zaměstnanců. Jen 3 pracovníci zajistí zavedení zakázky 

do systému a okamţitě je moţné zajištění expedice – velká pruţnost – je moţné 

dosahovat velmi krátký Lead time. 

Ostatní: 

 Portfolio materiálu. Výborná propagace firmy u zákazníků. V případě náhlých potřeb 

zákazníků je volný materiál ihned k dispozici. 

 Vlastní flexibilita skladu. Sklad nemusí být vyuţit jen pro dlouhé výrobky. V případě 

potřeby se zde můţe uloţit i jiný druh materiálu. Např. svodidla, nosníky            

z HCC apod. 

3.6. Negativa skladu 

Provozní: 

 Alokování skladu do jiţ existujících hal, které byly původně určeny k jinému účelu. 

Původní tok materiálu byl rovnoběţný s osou skladu. Nyní je sklad orientován napříč 

4-mi sekcemi. Prostorové rozmístění skladu není vhodné pro nakládku kamionu      

nebo vagonu. Coţ znamená přejíţdění resp. posun při nakládce kamionu                

nebo vagonu.  

 Ve skladě pracuje jen jeden pracovník AMO, který řídí nakládku prováděnou 

agenturními pracovníky. Za normálního provozu je jeden pracovník AMO přetíţen.  

Agenturní pracovníci nejsou zaměření na obsluhu PC apod. 

Ostatní: 

 Management rozhodl o funkcionalitě skladu metodou FIFO. Pro splnění daného 

poţadavku musí kamiony přejíţdět mezi jednotlivými halami. 

 Plánování expedice. Vlivem k nerovnoměrné přístavbě kamiónů dochází           

k jejich kumulaci na nákladištích a tím i delším nakládacím časům. Pracovní čas         

pro nakládku je nerovnoměrně rozloţen. 
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3.7. První doporučení – Prostorové rozmístění 

3.7.1. Popis problému 

Prostorové rozmístění skladu je jeden z nejdůleţitějších prvků, který ovlivňuje 

funkčnost skladu. V AMO byla tato skutečnost zcela opomenuta. Stávající haly byly určené        

a projektované na tok materiálů, který je o 90° otočen proti toku materiálu v MB skladu. 

Jeřábová obsluţnost vyuţívá stávajících jeřábů, které byly projektovány k jiným účelům. 

Jedná se o portálové jeřáby s ovládáním v kabině. Hala je rozdělena do čtyř sekcí a materiál 

se proto musí nakládat kombinovaně z různých sekcí v hale. 

3.7.2. Negativní dopady 

Vzniká problém jak nutného přejezdu kamiónů mezi sekcemi tak i s obsluţnosti 

jeřábů, kdy jeřábník musí přecházet mezi jednotlivými jeřáby, kromě časové prodlevy        

toto nese i poměrně velké bezpečnostní riziko. Na směně je jeden jeřábník, který zajišťuje:  

 nakládku vagonu i kamionu,  

 vykládku  materiálu ze středojemné válcovny a dřevěných prokládek. 

3.7.3. Návrh řešení 

Doporučuji proto najít vhodnější místo, případně vybudovat úplně nové skladovací 

prostory. Osadit toto místo jeřáby s ovládáním ze země. Vybudovat příjezdové komunikace    

a manipulační plochy dostatečně velké pro přístavbu kamiónů či vagonů. Tím se zvýší 

flexibilita operátorů nakládky a samotná rychlost nakládky a vykládky materiálu.  

Řešením je také na stávajících jeřábech doinstalovat dálkové ovládání ze země.     

Sníţí se tak riziko úrazu při častém přecházení obsluhy jeřábu, zvýší bezpečnost a částečně 

zrychlí vlastní nakládka kamionu (stále je nutné čekat na přejezd kamionu mezi sekcemi). 

3.7.4. Ekonomické zhodnocení 

Celkově pro AMO je a bude přínosem prodávat materiál s vyšší přidanou hodnotou. 

Toto doporučení však můţe vyţadovat rozsáhlé investice. Pokud by však společnost dále 

vyuţívala prodeje formou MB skladu, jistě by tento návrh stál za úvahu. 
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3.8. Druhé doporučení – Metoda FIFO 

3.8.1. Popis problému 

Druhá oblast souvisí s dodrţováním metody FIFO. Pro management AMO je jedno-

značně preferovanou metodou metoda FIFO. Toto zadání vzniklo jiţ při prvotních úvahách     

o zřízení skladu. Vedly k němu oprávněné obavy, kdy hrozí, ţe materiál uskladněný delší 

časové období je vystaven vlivům atmosférické koroze. Tím se devalvuje a lze ho následně 

prodat jen velmi obtíţně, poněvadţ ho nelze vyuţít k plnění zakázek. Striktním dodrţováním 

FIFO vzniká často situace, kdy kamion nemůţe být naloţen materiálem z např. jedné sekce, 

ale musí přejíţdět mezi více sekcemi, protoţe časově starší materiál je uskladněn v jiné sekci. 

3.8.2. Negativní dopady  

Tento fakt je velmi limitující a má negativní důsledek na flexibilitu a rychlost 

nakládky. Nutnost dodrţet metodu FIFO je natolik omezující, ţe nakládka kamiónu můţe být 

otázkou několika hodin, coţ je nepřijatelné. 

3.8.3. Návrh řešení 

Doporučuji proto nevyţadovat striktně FIFO a eliminovat vliv koroze např. preven-

tivní překládkou materiálu skladu v době, kdy neprobíhá nakládka a lze vyuţít volné kapacity 

jeřábů a obsluhy. Případně vychystáváním materiálu v čekacích intervalech. 

3.8.4. Ekonomické zhodnocení 

Ekonomickým přínosem je rychlejší nakládka ve skladě a z toho vyplývající vyšší 

schopnost odbavení většího počtu kamionu. 

3.8.5. Sekundární přínos 

V souvislosti s přejíţděním dopravního prostředku mezi halami, dochází k startování 

nákladních automobilů a dochází k zamořování prostředí výfukovými plyny. Při zrušení 

striktního nařízení metody FIFO,  bude z hlediska pracovního prostředí v hale sekundárním 

přínosem pro zaměstnance a řidiče kamionu čistější pracovní prostředí.  
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3.9. Třetí doporučení – Rozložení dojezdu kamionu. 

3.9.1. Popis problému 

Běţným jevem je akumulace kamionu do časově blízkého intervalu. V pracovní dny 

je to časový prostor mezi 9 a 13 hodinou. V tomto období je nejvyšší dojezd kamionů.  

3.9.2. Negativní dopady  

Expediční místo je přetíţené a vzniká fronta blokující pozemní komunikaci v AMO. 

Někteří řidiči při zjištění velkého počtu kamionů, odmítnou nakládku, poţádají o přeloţení       

na jiný den a opustí AMO. AMO má následně problém s dodrţením lhůt na realizaci zakázky. 

Tento jev je společný všem nákladištím v AMO.  

3.9.3. Návrh řešení 

Řešením je pracovní den virtuálně rozdělit do dvouhodinových časových úseků. 

Vytvoření webové aplikace, kdy přepravce musí alokovat dojezd v rámci vybraného časového 

úseku s identifikací SPZ dojíţdějícího kamionu, zajistí rozloţení rovnoměrné vytíţenosti 

nakládky kamionu do prostoru pracovního dne. Sekundární přínos je nezablokovaná dopravní 

infrastruktura. Funkčnost je zaloţena na oboustranných závazcích: 

 Přepravce se zavazuje přistavit kamióny v daném časovém úseku. 

 AMO zaručí naloţit kamión v daném časovém úseku s tolerancí podle dojezdu. 

3.9.4. Ekonomické zhodnocení 

Optimalizací nakládky rozloţením do časových úseků zajistíme vyšší propustnost 

expedice a z toho vyplývající větší mnoţství naloţených a odbavených kamionů. 
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4. Závěr 

Bakalářskou práci jsem vypracoval s cílem objektivním způsobem vysvětlit vznik, 

klady a zápory obchodního skladu dlouhých výrobků ve společnosti AMO. V hlavní části 

byla pozornost zaměřena na přínosy a optimalizaci skladu s cílem zvýšit celkovou kapacitu        

a produktivitu.  

V současné době je velmi důleţité dbát na velikost skladových zásob a finančních 

prostředků umrtvených v tomto zboţí. V kontextu velké firmy jakou AMO bezesporu             

je, je moţné nalézt výhodu plynoucí z tlačené „push― výroby na sklad na základě analýzy 

poptávky rychloobrátkového zboţí. Vyřešení uplatnění volné kapacity v nutnosti akumulací 

taveb pro plánování jednotlivých kampaní válcovacích tratí vznikla potřeba vedlejšího 

prodeje. Tento tah se ukázal jako výborný prostředek pro zvýšení spokojenosti zákazníků, 

kteří nyní mají zvýšenou moţnost realizace svých obchodních záměrů a to i v případě akutní 

potřeby materiálu. Společnost tím zlepšila svůj zákaznický servis a ze svého problému 

vytvořila oboustranný přínos.  

Hlavním cílem mé práce je poukázat na moţnosti, které z představené koncepce 

vyplývají a které dle mého názoru, optimalizují sklad dlouhých výrobků. Přestěhováním 

skladu na vhodnější místo se vyřeší problémy přejezdu mezi sekcemi a rovněţ plně umoţní 

funkčnost skladu metodou FIFO. Sociálním přínosem pro zaměstnance a řidiče pak bude lepší 

ovzduší v hale a v zásadě i zvýšení bezpečnosti. Rozloţení dojezdu kamionu do jednotlivých 

časových úseků přinese vyšší propustnost vlastní nakládky kamionu a vyřeší i sekundární 

problém, coţ je přetíţená infrastruktura.  

Z globálního pohledu lze vybudování MB skladu hodnotit pozitivně. Myšlenka     

„být blíţe k zákazníkovi― se osvědčila, o čemţ vypovídá pozitivní reakce trhu. 

 

 

Rád bych se MB skladu a těmto doporučením dále věnoval při zpracování diplomové 

práce. 
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Zkratky a definice pojmů 

 AMO - ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 Dlouhé výrobky – Obecný obchodní název pro obchodní tyče, nosníky a betoná-

řskou ocel, která se prodává v dlouhých svazcích. 

 MB sklad - je primárně „sklad hotových výrobků―. nebo také „obchodním skladem―. 

Ze skladu se prodává materiál konečným zákazníkům. 

 Merchant Bars – prodejci oceli označení pro obchodní tyče.  

 Disponibilní materiál – je volný materiál na závodech připraven k okamţitému 

odprodeji potencionálním zákazníkům. Materiál vzniká nadvýrobou z technologické 

nutnosti nebo z „storno zakázky―, která jiţ byla vyrobena. Vznik a popis disponi-

bilního materiálu je dále popsán v této práci. 

 Lead time - Definition of Lead time: the time interval between the initiation         

and the completion of a production process.  - Volně přeloţeno - je to časový úsek 

mezi přijetím zakázky a vlastní expedicí zákazníkovi. Tj. potřebný čas pro realizaci 

obchodního případu u dodavatele (výrobce)
8
.[14]  

 HCC – Hrubá profilová trať vyrábí hrubou a střední profilovou ocel                             

od jednoduchých průřezů přes tvarové profily, profily speciálních průřezů a tyče I, 

IPE a U aţ do rozměru 240 mm. 

 SJV – Středojemná válcovna je válcovací trať, která vyrábí široký sortiment za tepla 

válcovaných dlouhých výrobků – jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů, 

tyče pro výztuţ do betonu v ţebírkovém provedení, tyče průřezu I, IPE do rozměru 

140 mm a U profil do rozměru 120 mm a některé speciální profily. 

 

 

8
 http://www.wisegeek.com/topics/lead-time.htm [12.2.2011 23:15] 
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Závod Koksovna je největším 

výrobcem koksu v České republice. Dvě 

koksárenské baterie s pěchovaným 

provozem a velkoprostorová 

koksárenská baterie se sypným 

provozem mají roční produkci cca 1,5 

mil. tun koksu. V chemické části závodu 

jsou vyráběny chemické produkty 

(surový černouhelný dehet, surový 

koksárenský benzol, koksárenský plyn, 

kapalná síra), které jsou úspěšně expedovány na domácí i zahraniční trhy.  Technologie 

Koksovny je vysoce ekologizována. Proces výroby koksu a koksochemických výrobků         

je certifikován společností TÜV NORD a splňuje poţadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001 

a 14001. 

Závod Vysoké pece disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Obvykle je pro naplnění poţadavků 

odběratelů surového ţeleza dostatečný provoz tří vysokých pecí s roční kapacitou výroby      

přes 3 miliony tun surového ţeleza. Tři čtvrtiny produkce tekutého surového ţeleza jsou 

spotřebovány závodem Ocelárna, 

přibliţně pětina výroby je dodávána      

do akciové společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL a objemově 

nejmenší podíl produkce surového ţeleza 

je při přebytku kapacity zpevňován       

na licím stroji, a to v několika 

sortimentech dle poţadavků zákazníků na 

chemické sloţení těchto pevných, 

 

10
 Vytvořil autor z podkladů AMO.  



 

převáţně slévárenských surových ţelez. 

Závod Ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel se vyrábí kyslíkovým 

pochodem ve čtyřech tande-

mových pecích s roční 

produkcí přes 3 mil. tun. Po 

odpichu se ocel dohotovuje na 

cílové parametry pro lití na 

pánvových pecích. Dále se 

tekutá ocel odlévá v sekven-

cích na třech zařízeních ZPO 

do sochorů, bram či bramek.  

Závod 14 vyrábí a dodává dlouhé a ploché válcované výrobky určené pro stavby a konstrukce 

na tuzemském i zahraničním trhu. Hotovní tratě prezentují dvě profilové tratě, jedna pásová      

a drátová trať, které zajišťují široký sortiment profilů, pásů a drátů. 

Válcovací trať HCC vyrábí střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí kruhových 

přes tvarové profily aţ po profily speciálních průřezů. Tato trať vyrábí také profily ocelových 

výztuţí a plochou ocel šířky 130 aţ 170 mm. 

Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla o průměrech 5,5 – 14 mm a tyče 

pro výztuţ do betonu menších průměrů. 

Středojemná válcovna vyrábí 

široký sortiment za tepla 

válcovaných dlouhých výrobků - 

jemnou a střední profilovou ocel 

základních tvarů, tyče pro výztuţ do 

betonu v ţebírkovém provedení, tyče 

průřezu I, IPE do rozměru 140 mm   

a U profil do rozměru 120 mm          

a některé speciální profily.  

Pásová trať P1500 vyrábí pás z ocelí konstrukčních, konstrukčních se zvýšenou pevností, 

konstrukčních pro tváření i pro hluboké tváření za studena, konstrukčních uhlíkatých, 

konstrukčních nízkolegovaných a mikrolegovaných.  



 

Závod Strojírny a slévárny je výrobně-opravárenským závodem společnosti ArcelorMittal 

Ostrava. Poskytuje sluţby závodům a útvarům akciové společnosti, ale taktéţ partnerům        

v rámci skupiny ArcelorMittal, případně tuzemským a zahraničním zákazníkům.  

Dalšími významnými činnostmi závodu jsou opravy elektrických strojů; projektování, 

dodávky, montáţ a údrţba elektrických zařízení; opravy mechanizačních prostředků; 

provádění, rekonstrukce a údrţba staveb; provádění a údrţba ţáruvzdorných vyzdívek 

hutních, koksárenských a energetických zařízení. 

Pro technickou podporu uvedených činností, ale i mimo ně závod zajišťuje diagnostická 

měření, nedestruktivní zkoušky, inspekce a zkoušky strojních a elektrických zařízení včetně 

staveb. Součástí závodu je metrologické středisko s akreditovanou kalibrační laboratoří           

a pracoviště pro školení svářečů nebo nabídka ubytovacích sluţeb. 

Závod Údržba představuje opravárenský a údrţbářský komplex, zajišťující potřeby závodů 

společnosti ArcelorMittal Ostrava při údrţbě, opravách, modernizacích výrobního zařízení          

a investiční výstavbě. Zajišťuje poruchové sluţby a operativní odstraňování poruch v rámci 

celého ArcelorMittal Ostrava. Poskytuje sluţby závodům a útvarům akciové společnosti,        

ale taktéţ partnerům v rámci skupiny ArcelorMittal, případně tuzemským a zahraničním 

zákazníkům. 

Firma ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. ve 100 %vlastnictvím AMO představuje sloţitý 

a rozsáhlý komplex průmyslové energetiky se speciálním zaměřením na potřeby hutního 

průmyslu. V oboru vodního hospodářství, teplárenství, plynárenství, elektro-energetiky          

a výroby technických plynů je tento závod svými fyzickými výkony plně srovnatelný                

s jednoúčelovými energetickými subjekty podnikajícími na energetickém trhu České 

republiky.  

Závod Doprava zajišťuje sluţby v oblasti interní ţelezniční a silniční dopravy a přepravy pro 

jednotlivé organizační útvary společnosti, pro společnost jako celek a pro externí 

podnikatelské subjekty sídlící v areálu společnosti.Ţelezniční dopravní cestu tvoří celkem     

199 km kolejiště a 52,5 km silnic, nacházejících se v areálu společnosti. Činnost dopravního 

závodu v oblasti provozování dráhy a dráţní dopravy je zajišťována odborně a zdravotně 

způsobilými a speciálně vyškolenými zaměstnanci a dozorována orgány státní správy – 

Dráţním úřadem a Dráţní inspekcí. Bezpečnost dráţní dopravy je zajišťována instalovaným 

zabezpečovacím zařízením. 


