
 



 



 

 



 



 

Anotace 

Předmětem této bakalářské práce „Skladové hospodářství v hutním průmyslu“ je definice 

manipulačních, přepravních a skladovacích metod v hutním průmyslu, nalezení specifik v těchto 

oblastech pro hutní průmysl a nalezení moţností ke zvýšení efektivity skladového hospodaření 

v hutním průmyslu.  

První část práce je zaměřena na popis metod pro řešení problémů při manipulaci 

s materiálem, rozbor dopravy v hutním podniku a pouţívaných zařízení v hutním průmyslu. 

V druhé části pak hodnotím skladování v konkrétní firmě. Cílem práce je předloţit vhodné návrhy, 

které povedou ke sníţení nákladů na zásoby a jejich skladování. 

 

Annotation 

The subject of this thesis, "Stock control in the steel industry" is the definition of handling, 

transport and storage methods in the metallurgical industry, finding the specifics in these areas  

for the metallurgical industry and finding opportunities to improve efficiency of 

warehouse operations in the steel industry.   

The first part is concentrated on the description of methods for solving problems in material 

handling, analysis the transport in metallurgical company and equipment used in the 

metallurgical industry. In the second part I analyse stored in a particular company. The purpose of 

this is to submit suitable suggestions which will provide decrease of costs of stock and storage.  
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ÚVOD 

Lidská společnost a její existence je silně spjata s výrobou a v důsledku toho i 

s přemisťováním surovin, výrobků a zboţí, jakoţ i s jejich skladováním. V průběhu procesu 

přemístění obvykle dochází nejenom ke změně místa daného statku, ale i ke změnám prostředku, 

který jej dopravuje. Přemisťované materiály jsou potřeba na dopravní prostředek naloţit, a 

vyloţit. V dnešní době je snaha tyto činnosti podporovat moderní technikou a mechanizací, a 

maximálně vyuţívat manipulační zařízení, bez mechanizace by totiţ nebylo moţné vytvořit 

předpoklady pro automatizaci výroby.  

Jako manipulace s materiály, tak i jejich skladování hraje značnou úlohu, a i kdyţ je tato 

činnost zpravidla neproduktivní a tím existuje snaha skladování ve značné míře omezovat, či 

dokonce ho zcela vynechat, tak zřejmě sklady vţdy existovat budou. Otázkou zůstává, do jaké 

míry bude potřeba lidí a lidské síle, aby tyto sklady a zařízení v nich obsluhovali. 

 V. Jílek ve své knize Manipulace s materiálem uvádí, ţe 20 aţ 90% z celkové délky 

průběţných výrobních časů připadá na operace a procesy manipulace s materiálem, záleţí to 

však na druhu výrobního procesu. Podle výroby vychází na jednu technologickou operaci 

nejméně 2 aţ 8 manipulačních operací, a při skladování dochází průměrně ke 2 aţ 6 operacím 

manipulačního charakteru. Z těchto informací si lze uvědomit význam této oblasti. [1] 

Ke sníţení nákladů spojených se skladováním a manipulací, je vhodné provést v prvé řadě 

analýzy sávajícího stavu na základě metod pro řešení problémů při manipulaci s materiálem, 

porovnávat výhody a nevýhody nových technologií a Investovat do změn.  

 Modernizace manipulace a práce s materiály má příznivé ekonomické účinky. Zvyšuje 

produktivitu práce, zmenšuje potřebu skladových ploch. Plynulost přísunu materiálu zmenšuje 

prostoje při výrobě, a sniţuje fixní náklady. 

Je třeba si uvědomit, ţe tato oblast je pro hutní průmysl velice specifická. Je zde pracováno 

s velkým mnoţstvím druhů materiálů a tím je ztíţena volba manipulačních prostředků, protoţe jiţ 

tento výběr můţe ušetřit čas i finance.  

 S celou modernizací a zaváděním nových technologií nám pomáhá také počítačová 

technika a informační systémy, které byly vytvořeny na míru firem pro zajištění jednoduššího toku 

a ukládání informací, odstranění administrativních prací a především poskytovat ucelený přehled o 

stavu materiálů a o jeho pohybu. Tyto systémy jsou ve vývoji a do budoucnosti určitě můţeme 

počítat s jejich zjednodušením, zlevněním a zajisté budou propracovanější a rozšířenější.
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1 MANIPULACE S MATERIÁLEM 

Manipulace s materiálem je nedílnou částí výrobních procesů. Patří do netechnologických 

operací, hned vedle kontroly jakosti a mnoţství výrobků. Je jedním z hlavních zdrojů zvyšování 

produktivity práce především proto, ţe ovlivňuje plynulost výrobního procesu a je váţeným 

činitelem při sniţování pracnosti výroby. Inovace manipulačních procesů je spojená hlavně 

s úsporami pracovních sil, snahou odstranit některé nadbytečné manipulační operace, zvýšením 

technickoekonomické úrovně skladového hospodářství, mechanizací manipulačních operací. [1] 

V roce 1980 pan V. Jílek a kol. ve své knize manipulace s materiálem označili za největší 

pokrok program komplexní socialistické racionalizace. Uvádí, ţe úroveň skladového 

hospodářství právě kolem roku 1980 je téměř kritická. A za to můţe především malá 

mechanizace operací, a špatná evidence skladovaného materiálu. Byl zřejmý i značný nedostatek 

skladových ploch a roztříštěnost skladových jednotek. Podíl ruční manipulace se pohyboval 

kolem 60 a 70%. V této době organizace, technika a způsoby manipulace, značně pokulhávaly 

za úrovní technologických operací, a tím jí zdrţovaly, a byly zdrojem zbytečných nákladů. 

Je jasné, ţe řešení těchto problémů vyţaduje seznámení se s modernějšími technologiemi, 

technikami a metodami organizace a řízení výroby, stejně jako s matematikou, statistikou, 

operační analýzou, řízením zásob, zásobováním, odbytem i dopravou. Důkladná znalost a 

pochopení problémů organizace práce, evidence a kontroly výroby jsou základním pilířem pro 

zlepšení efektivnosti manipulace s materiálem.  

Manipulace s materiálem se jako součást výrobního procesu dělí na základní manipulační 

oblasti, jak ukazuje obrázek číslo 1. Jednotlivé manipulační oblasti jsou vymezeny postavením, 

jaké zaujímají v určité části výrobního procesu a místem jejich průběhu. Toto dělení podporuje 

hospodářskou praxi, a to, jak nalézt vhodný systém organizace a řízení manipulace s materiálem.  

[1] 
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Obrázek 1 – členění manipulačních oblastí, zdroj: JÍLEK, V.; a kol.: Manipulace s materiálem 

 

1.1 Metody pro řešení problémů, při manipulaci s materiálem 

Z předchozího textu nám samy vyplývají otázky: Jak odhalit rezervy, které vznikají při 

průběhu materiálu výrobním procesem? Jak zjistíme zbytečné operace, a jak se dozvíme, které 

operace jsou pro nás ty nejdůleţitější, a nemůţeme je vypustit? 

 Na tyto otázky by nám měl pomoci odpovědět rozbor neboli analýza manipulačních 

operací. Existuje hned několik metod jak tuto analýzu provádět, a pan Jílka V. je ve své knize 

nazval jako Rozborové a projektové metody vhodné pro řešení problémů manipulace 

s materiálem. Řadí mezi ně: 

- Empirické metody  

- Testové metody 

- Metody sledování toku materiálu 
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- Metody zjišťování vzájemných vztahů 

- Postupové metody 

- Metody rozboru vyuţití pracovních sil a manipulačních prostředků 

- Metody síťových grafů 

- Teorii front 

- Simulaci problémů čekání 

- Metody rozmisťování 

- Metoda Monte Carlo 

- Metoda CRAFT 

- Trojůhelníkovou metodu 

- Metodu souřadnic 

- Metody lineárního programován 

Všemi těmito metodami se nemůţeme zabývat a tak podrobněji přiblíţím pouze ty, které se 

pouţívají v hutním průmyslu a mohly by pro něj být významné. 

 

1.1.1 Postupové metody 

Tyto metody se pouţívají pro zjištění toku materiálu výrobou. U nejdůleţitějších materiálů 

systematicky zaznamenáváme veškerý pohyb zkoumaného materiálu (výrobku) v celém průběhu 

jeho zpracování do postupových listů.  Tyto údaje se pak vyuţívají nejen k vyhodnocení 

materiálového toku ale také k výpočtu nákladů na manipulaci.  

U méně důleţitých výrobků, se pouţívá formulář, který vidíme na obrázku č. 2, kde jsou 

uvedeny jednotlivé výrobní operace, jak za sebou následují podle pracovišť, a vodorovně 

zachycujeme jednotlivé výrobky. Tok materiálu se značí přímkou a symbolem u kaţdé operace. 

Aby se dosáhlo co nejlepších výsledků při optimalizaci následnosti výrobních operací, je třeba 

vyloučit zpětnou přepravu a sloučit přepravu stejným směrem.  
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Obrázek 2 - formulář pro postupovou metodu, zdroj:  JÍLEK, V.; a kol.: Manipulace s materiálem. 

 

Výsledkem těchto metod je Sankeyův diagram (viz obr. 3). Tloušťka čáry představuje objem 

materiálového toku, délka čáry vzdálenost přepravy a šipka směr.  

 

 

Obrázek 3 – sankeyův diagram, zdroj: JÍLEK, V.; a kol.: Manipulace s materiálem 
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1.1.2 Metoda Craft 

Tato metoda umoţňuje určit optimální vzájemné polohy různých prvků a najít tak řešení pro 

co nejlepší rozmístění prvků v půdoryse. Ve výrobním procesu se dá pouţít pro nalezení vhodného 

rozmístění pracovišť, skupin pracovišť, dílen, provozů a podobně s celkovými minimálními 

náklady na manipulaci s materiálem. Pomocí této metody lze například také určit optimální 

rozmístění skladů. Tato metoda akceptuje různé podmínky (např. některé stanoviště musí sousedit, 

jiné mají pevně danou polohu.), a celý propočet se provádí na počítači.  

Údaje se zpracovávají do matice a to tak, ţe 

 vij – počet jednotek – pohybujících se mezi útvary i a j 

uij – náklady na pohyb jednotek  na jednotku vzdálenosti mezi útvary i a j 

lij – vzdálenost mezi středy útvarů i a j. 

Potom vztah zobrazený v rovnici 1 vyjadřuje náklad na pohyb celého produktu mezi útvary i a j. 

 

                         (1) 

 

vzdálenost mezi útvary můţeme vyjádřit maticí L, která odpovídá matici  C.  Náklady potom 

vyjádříme vztahem, který je zobrazen v rovnici 2. 

 

                            (2) 

 

Postupuje se tak, ţe se provádějí výměny rozmístění pracovišť, tak dlouho, aţ je nalezeno řešení, 

které nejde další výměnou zlepšit. 

Všeobecně je problematické změnit layout v hutnictví, jelikoţ je zde spousta historických 

předurčeností, které vzhledem k velikosti, komplexnosti a finanční náročnosti ztěţují efektivní 

změny. [1] 
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2 PŘEPRAVNÍ METODY V HUTNÍM PRŮMYSLU 

2.1 Doprava v hutích 

Doprava v hutích je systém, jehoţ úkolem je dopravovat v rámci hutního závodu suroviny, 

polovýrobky, výrobky i odpady aby byly vţdy na předem stanoveném místě ve stanovený čas a 

v daném mnoţství. Huť je spojena vnější dopravou na zdroje surovin a provozních hmot, a také je 

touto cestou napojena na zákazníky a odběratele, kteří jejich výrobky nakupují.  

Hutní doprava vyuţívá poznatky z obecné povrchové dopravy, ale má svá specifika, která 

vyplývají z technologie jednotlivých specializovaných provozů.  Dopravuje spoustu různých 

hmot, z nichţ specificky hutními jsou ţhavý koks, aglomerát, roztavené surové ţelezo, ocel, ţhavé 

ingoty, polovýrobky a výrobky, ţhavá struska aj. V hutní dopravě se pouţívá řada zařízení 

běţných jako v obecné dopravě, ale i taková, která jsou pro ni specifická. Abychom mohli 

navrhnout jaké materiály jakými zařízeními co nejefektivněji dopravovat, musíme znát jejich 

vlastnosti. Touto problematikou se zabývá následující kapitola.[5] 

 

2.2 Druhy materiálů v hutích 

Doprava v hutích zahrnuje v sobě dopravní a zdvihací zařízení, zařízení pro loţné práce, 

skladovací zařízení, zařízení pro úpravu materiálu k manipulaci, manipulátory aj. abychom věděli 

jaké zařízení pouţít pro přepravu daného materiálu, musíme znát jeho vlastnosti, a to jak fyzikální 

tak chemické. Mezi nejdůleţitější fyzikální znaky materiálu dle knihy dopravní a manipulační 

zařízení I. patří převáţně: 

1. rozměry 

2. hmotnost 

3. tvar (plochý, zakřivený, nepravidelný) 

4. nebezpečí poškození (křehký, výbušný, korozivní) 

5. stav (horký, mokrý, lepkavý) 

V hutním průmyslu se pracuje s materiály, které se nachází ve všech formách skupenství 

(kapalné, plynné i tuhé). Ve veřejné a vnitrozávodové manipulaci se nejčastěji pracuje s tuhými 

materiály.  
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Kapaliny a plyny jsou z  části skladovány a přepravovány v obalech (sudech, lahvích, 

tlakových nádobách) a je tedy moţné z pohledu přepravy vnímat tyto procesy, jako manipulaci 

s pevným, kusovým materiálem.  To je výhodné především z hlediska zajištění techniky pro 

dopravu a manipulaci. Lze pouţít stejné stroje jak při manipulaci s tuhými materiály, tak 

s kapalinami a plyny, které jsou vnímaný jako kusový materiál. 

Materiály se kterými se v hutním průmyslu manipuluje, můţeme rozdělit z několika hledisek, 

jedno uvádí kniha dopravní a manipulační zařízení, kde jsou děleny podle snadnosti přepravy a její 

přípravy, viz tabulka č 1. Ta nám také ukazuje, jaké materiály a v jakém stavu je moţno 

přepravovat. 

a) Jednotlivé kusy, 

b) manipulační jednotky (palety, kontejnery, obaly a pod….), 

c) sypké hmoty volně loţené.   [3] 

 

Tabulka 1: Existence možnosti přepravy v závislosti na stavu dopravovaného materiálu, zdroj: POLÁK J., SLÍVA A.: Dopravní a 
manipulační zařízení III. 

STAV Jednotlivé kusy Manipulační jednotky Volně ložený 

Tuhé 

ANO 

Př. Kusový materiál 

(cihly) 

ANO 

Př. Materiál (cihly) na paletě, nebo 

v kontejneru 

ANO 

Př. Sypký materiál na podloţce 

Kapalné NE 
ANO 

Př. Chemikálie v cisterně 

ANO 

Př. Doprava potrubím 

Plynné NE 
ANO 

Př. Tlaková láhev s plynem na paletě 

ANO 

Př. Doprava v potrubí 

 

 

2.3 Doprava materiálů v hutích 

2.3.1 Vnější doprava 

Vnější doprava zásobuje huť surovinami, ohnivzdorným materiálem, provozními 

hmotami a náhradními díly a vyváţí z hutí hotové výrobky a odpady.  
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2.3.2 Vnitrozávodní doprava 

Vnitrozávodní doprava je uskutečňována hlavně dopravou kolejovou, bezkolejovými 

prostředky a dopravou silniční. Doprava kolejová stále převládá a navazuje na vnější kolejovou 

dopravu v hutním nádraţí, a končí na sloţištích, kde se s materiálem dále manipuluje pomocí 

vyklápěčů, skládací rampy atd. Dále pokračuje doprava bezkolejovými prostředky.  [5] 

Pan Patrman ve své knize doprava v hutích uvádí, ţe při další tvorbě projektů nových hutí 

je nutno počítat s úplným vyřazením vnitrozávodní kolejové dopravy a její náhradou za dopravu 

bezkolejovými prostředky. Z praxe však víme, ţe tohoto dodnes není dosáhnuto. Doprava 

kolejová je totiţ přetrţitá a zvětšuje vzdálenosti mezi jednotlivými provozy. Také je pravdou, ţe 

kolejová doprava je šetrnější k ţivotnímu prostředí. 

Bezkolejová doprava v hutích, převáţně silniční se omezovala donedávna jen na dopravu 

náhradních dílů, provozních hmot, ohnivzdorných hmot a některých hotových výrobků, 

eventuálně odpadů, uvádí Patrman.  

Pro bezkolejovou dopravu v hutích se vyuţívá spousta speciálních silničních vozidel, a to 

jak nízkozdviţných tak vysokozdviţných vozů i obkročných vozidel, které pracují s paletami, 

skříněmi, ale také dopravují ţhavé ingoty a hotové pakety válcovaných výrobků. Je pravdou, ţe se 

stále jedná o systém přetrţitý, zatíţený zpětnými chody a silně nárokující lidskou sílu – řidiče. [5] 

2.4 Rozbor dopravy hutního závodu 

Huť má 3 hlavní provozy: Vysoké pece, Ocelárnu, Válcovnu. Na tyto provozy pak 

navazuje Koksovna, Hutní centrála, Kovárna, Slévárna, Továrna na ohnivzdorné zboţí a ústřední 

údrţba. Dopravní vazba těchto provozů je znázorněná na obrázku v příloze č.1 . 

U vjezdu do huti začíná dopravní proud, kam vnější doprava dodává suroviny: různé druhy 

rud a přísad vysokopecních, vápenec pro vysoké pece, koksovatelné uhlí pro koksovnu, provozní 

uhlí pro centrálu, ocelový šrot pro vysoké pece, ocelový šrot pro ocelárnu, vápenec a přísady pro 

ocelárnu, ohnivzdorné písky, hlíny, a ohnivzdorné zboţí. 

Dále se materiály třídí a dělí do tří proudů: 

A) Směr k vysokým pecím, koksovně, hutní centrále a ústřední skládce. Zde je 

dopravována ruda, vápenec, koksovatelné uhlí, energetické uhlí, frišované rudy pro 

ocelárnu. 

B) Směr k ocelárně – šrotoviště, vápenka, hala přísad. Zde se dováţí šrot pro VP, šrot pro 

ocelárnu, vápenec a přísady 
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C) Směrem k továrně na ohnivzdorný materiál se dopravují ohnivzdorné písky a hlíny. 

 

Ve vysokopecním provozu je ruda podle jednotlivých druhů skládána z vagónů výklopníky, nebo 

ze samo-sklopných vozů do hlubinných uloţišť. Odtud je dopravními pásy dopravena k drtírně a 

třídírně a dále k rudišti (na homogenizační skládku). Zde je ruda podle druhů ukládána do hromad 

v souladu s technologickým programem provozu.  

Z rudiště je ruda dopravována jak k vysokým pecím, tak do směšovacích zásobníků 

spékárny, do nichţ je také (jinou cestou) dopravován mletý koks a vápenec. Hotový aglomerát je 

tříděn a chlazen, pásovou dopravou pak veden k vysoké peci. 

Vápenec se skladuje na obdobných zařízeních jako ruda, a je dopravován přímo k vysokým 

pecím nebo na nárazové skládky. 

Skládka koksovatelného uhlí se vytváří v oblasti jako skládka rud a je také obsluhována 

podobnými zařízeními. Zásoba uhlí je ovlivněná působením mrazu. U vzdálenějších dolů je aţ 

tříměsíční a u bliţších jednoměsíční i kratší. Uhlí jde z největší části přímo po vyloţení do uhelné 

sluţby koksovny a jen z části na skládku.  Musí se zamezit samovznícení uhlí.  

Pokud jsou uhelné doly v blízkosti huti, není nutno skládku zřizovat, ale můţe se uhlí 

skládat například do zásobníků.  

Směrem z koksovny jsou odváţeny chemické produkty koksovny – dehet, síran amonný, 

benzol, naftalin atd.  

Struska můţe být přímo granulována u pece, nebo vypouštěna do struskových pánví a poté 

zpracována na granulát, štěrk, nebo dlaţební kameny a pak na vagónech dopravena z huti. Odpad 

strusky je z odlévacího loţe dopraven samo sklopnými vagony na haldu.  

 

Ocelárna má své suroviny na šrotovišti (nakoupené šroty, šroty z vlastní válcovny, šrot 

z vlastního jiného provozu), a v surovinové hale (dolomit, ferroslitiny, hliník, magnesit) a na 

rudišti (frišované rudy). Je důleţité nepřetrţité zásobování vápnem. 

Nakupovaný šrot se dělí na těţký a lehký. Z vagónů je překládán na šrotoviště pomocí 

magnetových jeřábů. Lehký šrot je paketován a těţký připraven do hromad.  

Šrot z vlastní výroby se také přemisťuje na šrotiště.  

Suroviny ze surovinové haly jsou jeřáby přemisťovány do zvláštních nádob a po kolejích 

dopraveny na pecní plošinu.  
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Hotová surová ocel se vypouští do pánví. S nimi manipulují licí jeřáby, a ocel se odlévá do 

kokil. Ty jsou poté naloţeny na vozy, a dopraveny ke stripovacím jeřábům, které oddělí ingoty od 

kokil. Ingoty na vozech putují dále do válcovny. 

 

Válcovna dostává ingoty přímo z ocelárny. Ingoty jsou z haly hlubinných pecí klešťovými 

jeřáby vsazeny do komor hlubinných pecí. Pokud je ingotů moc, ukládají se do skladů ingotů. 

Klešťové jeřáby z hlubinných pecí ingoty vytahují a dopravují k valníku blokové trati. 

Válcovanou ocel dopravují hlavně valníky (válečkové dopravníky). Její překlad přejímají opět 

jeřáby a to například chapadlové nebo magnetové. 

Hotové výrobky po úpravě docházejí do výpraven, kde jsou pomocí jeřábů, upravených  

pro jednotlivé druhy výrobků, jako jsou plechy, profily, pásky, dráty, nakládány do vozů a 

dopraveny ven z hutě. Tady se v široké míře uplatňují speciální silniční vozidla – obkročná, 

vysokozdviţná atd. V ocelárně vzniká velké mnoţství odpadů při řezání, pálení, čištění a také 

okuje, a ty se dováţí přímo do ocelárny nebo na šrotoviště.[5] 

 

2.4.1 Technika pouţívaná při manipulaci s materiálem 

Nejčastěji pouţívaným zařízením při překládání materiálů jsou jeřáby. Tuto skutečnost 

potvrzuje kniha technologie loţných a skladovacích operací. Která dále uvádí, ţe jeřáby jsou 

v hutnictví speciálně upraveny, pro jednotlivé provozy. Liší se především uchopovací částí. Ve 

velké většině jde o jeřáby mostové s automatickým uchopením břemene. Běţným poţadavkem 

mimo jiné je klimatizace kabin, dálkové ovládání jeřábů a 

dorozumívací prostředky. Hutní jeřáb se účastní procesu 

výroby, a to klade poţadavky na výkon a spolehlivost.  

Velkým specifikem pro hutní průmysl je stahovací 

(stripovací) jeřáb, který můţeme vidět na obrázku č.4. Jejich 

úlohu, jsem naznačila jiţ v kapitole rozbor dopravy hutního 

závodu. Tento jeřáb má uchopovací zařízení v kombinaci 

kleště-trn. 

Ve skladech v hutích se setkáváme s portálovými 

překládacími mosty. Portálové mosty obsluhují větší skládky 

sypkých hmot, uhlí, rud, koksu a podobně, ale také skládky Obrázek 4 – stripovací jeřáb, zdroj:  DANĚK J., 
PAVLISKA J.: Technologie ložných a skladových 
operací II 
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kusových hmot. Portálové mosty jsou převislé na obou koncích při rozpětí aţ 120m. překládací 

mosty jsou o nosnosti do 32tun. Kočky portálových mostů jsou vybaveny drapáky, magnety a 

jiným účelovým uchopovacím zařízením. [4]  

 

3 PROJEKT SPOLEČNOSTI XY TÝKAJÍCÍ SE TECHNIKY PRO MANIPULACI SE ŠROTEM 

Chtěla bych zmínit příklad z praxe. Jedná se o sklad šrotu a o to, jakými prostředky s nimi 

manipulovat. V rámci projektu „nové šrotiště“ se zabývali otázkou, jestli jsou výhodnější a 

ekonomičtější dieslové nakladače nebo mostové jeřáby.  

 

Mobilní  dieslové nakladače  

Výhody mobilních nakladačů: 

- Nízká pořizovací cena (cca 8 000 000kč/ks). 

- Rychlost práce, ale pouze při vykládce a nakládce vagonů nebo nakládce zásobníků 

velkých zhutňovacích strojů a to pouze jednorodým ocelovým odpadem na relativně velké 

prostoru.  

Nevýhody mobilních nakladačů: 

- Prostorová náročnost (aby mobilní nakladače 

mohli pracovat, nemohou být v novém prostoru 

ohrady = uskladnění max. 1500t šrotu, coţ je při 

výrobě 300KT velmi malá zásoba ) 

- Nákup kvalifikovaných strojníků. 

- Rekvalifikace  jeřábníků jezdících na  mostových 

jeřábech na starém šrotišti. 

- Rekvalifikace „údrţby“ resp. MECHANIKY, 

s.r.o. (navýšení skladu náhradních dílů). 

- Časově náročné přepínání magnetu, drapáku a 

hladkého bagru.  

- Navýšení spotřeby nafty a olejů = nový sklad PHM. 

- Výfukové emise v uzavřené hale = neekologické a nehygienické. 

Obrázek 5 - mobilní dieslový nakladač, zdroj: 
vlastní 
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- Na skladě se umisťuje materiál - mimo nelegovaný ocelový odpad, také několik jiných 

materiálů  - HBI brikety, surové ţelezo, třísky, vápno, legovaný ocelový odpad, slitky 

vlastní, jiné, belle nebo centromat = 

mobilní nakladač je efektivní pouze při 

manipulaci s jedním materiálem na 

jednom místě, jinak se musí přemisťovat 

= časová a prostorová náročnost.  

- Sázení ocelového odpadu do 

velkoobjemových košů pomocí 

mobilních nakladačů ve „strukturované 

vsázce“ (v tomto případě šrot, třísky, 

slitky) není odzkoušeno.  

Obrázek 6 - Mobilní dieslový nakladač pracující v prostoru, pracující v prostoru, zdroj: vlastní 

 

Mostové elektro-jeřáby  

Výhody: 

- Dle míněného projektu jsou skladovací boxy v hale „nového šrotiště“ v objemu cca 

5000m3 (tzn. Uskladnění cca 3500t šrotu o sypné hmotnosti 0,70 m3). 

- Variabilita ohrad (uskladnění třísek, slitků, HBI briket, surového ţeleza atd.). 

- Bývalé šrotiště bude vyuţíváno pouze jako sklad feroslitin a ţáruvzdorného materiálu. - v 

takovém případě jsou konečně efektivní a efektní kolejové spojení 

- „Nulová“ rekvalifikace jeřábníků NS 320.69  

- Stávající vyuţití “elektroúdrţby“  

- Mostové jeřáby jsou opatřeny jak magnetem, tak drapákem (dvě kočky) = efektivita a 

samostatnost práce jeřábníka. 

- Bagrování vápna z „placu“, které dovezeme auty = úspora za pronájem ČD TAMSU. 

Dovoz auty přes vrátnici u výrobny ţárovzdorného materiálu (návěs s výklopem – úspora 

cca 40 000 Kč. 

- Tato varianta sázení „strukturované vsázky“ do sázecích je v praxi vyzkoušená (KNOW-

HOW, tradice cca 30 let). 

- Ekologie a hygiena. 

Obrázek 6 - Mobilní dieslový nakladač pracující v prostoru 
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Nevýhody mostových elektro-jeřábů: 

- Pořizovací cena – budoucí návratnost v efektivitě práce při výrobě 300Kt. 

- Rychlost jeřábu – bude potřeba sjednotit rychlost se starým mostovým jeřábem na starém 

šrotišti. 

Na základě analýz faktů - výhod a nevýhod jednotlivých technologických postupů pro 

manipulací se šrotem bylo rozhodnuto o vyuţití mostových elektro-jeřábů. Ekonomické analýzy 

dospěly k cíli, ţe mostové elektro-jeřáby i přes svou vyšší pořizovací cenu, ale při dodrţení 

výroby 300 Kt/rok, která je jejím standardem, znamenají niţší náklady. Mobilní dieselové 

nakladače nejsou pro tento druh manipulace vhodné, proto, ţe jsou určeny pouze pro manipulaci s 

ocelovým odpadem na otevřeném, větším prostranství, neţ je prostor, kterým společnost 

disponuje. Také umoţňuje uskladnění maximálně 1500t šrotu, coţ je nedostačující pro výrobu. 

Mobilní nakladače nejsou vyzkoušené pro plnění sázecích velkoobjemových košů „v uzavřené 

hale“ – hrozí riziko, ţe se ukáţe neefektivita. Nákup a provoz těchto mobilních nakladačů si 

vynucuje větší lidskou pracovní sílu a především další skladovací prostory pro PHM. 

4 SKLADOVÁNÍ 

Skladové hospodářství je část podniku, která má za úkol zajistit uskladnění materiálu, 

hotových výrobků, i předmětů určených ke směně,  a jejich včasnou přípravu pro výrobu, nebo 

expedici. Základním znakem této činnosti je, ţe se při ní mnoţství a jakost ani fyzikální a jiné 

vlastnosti skladovaného materiálu nemění, a skladovaný materiál  nenabývá vyšší uţitné hodnoty. 

Naopak se skladováním přichází náklady, které se nepříznivě projevují v rentabilitě výrobku. 

Jedním z hlavních účelů skladování je vytváření zásob pro plynulý odbyt k odběratelům a pro 

výrobu. 
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4.1 Druhy a účel skladů 

Pro mnoho materiálů se pouţívá mnoho různých druhů skladů, jejíţ názvy jsou uvedeny na 

obrázku: a také rozdělení skladovacích ploch podle jejich účelu na obrázku č.7. 

     Obrázek 7 - rozdělení skladů podle jejich účelu, zdroj: DRAŽAN F., JEŘÁBEK K..: Manipulace s materiálem 
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Jednotlivé druhy materiálu vyţadují podle mnoţství, hmotnosti, objemu, tvaru a skupenství jiný 

způsob tvorby manipulačních jednotek a skladování. Také vyţadují různá zařízení pro 

manipulaci.[6] 

Existuje několik skladovacích technik. Základní rozdělení je skladování volné a skladování 

v zařízeních. 

Skladování volné – to je takové, při němţ materiál, většinou bez obalu, je volně uskladněn 

v jedné nebo více vrstvách. Většinou jsou to skládky hromadných sypkých materiálů, jako je uhlí, 

písek, ale také odlitky, výkovky aj. Z toho lze lehce usoudit, ţe jsou hojně vyuţívané v hutním 

průmyslu. Skladování sypkých materiálu podrobněji rozeberu v další kapitole sklady pro sypké 

materiály. 

Pod skladováním v zařízeních se rozumí skladování materiálu v přepravních pomůckách – 

paletách, kontejnerech ale také baleného nebo nebaleného materiálu ve skladovacích zařízeních, 

například v regálech. [6] 

4.2 Sklady a skladovací zařízení 

Sklady jsou jeden z prvků logistického řetězce. Plní funkci zásobníku pro vyrovnávání 

velikosti materiálových toků. Z hlediska optimalizace logistických nákladů, jsou sklady zbytečnou 

zátěţí a je snahou organizovat výrobní procesy bez skladování, nebo počet skladů minimalizovat. 

V další kapitole se nebudu zabývat sklady z logistického pohledu, ale z pohledu technického 

řešení skladů. 

4.2.1 Sklady pro sypké materiály 

 Sypký materiál se zpravidla skladuje volně a můţeme volit mezi dvěma způsoby, materiál 

můţeme uloţit na úrovňových skládkách, nebo v zásobnících.  

Úrovňové skládky jsou určeny pro dlouhodobé skladování ve větším mnoţství. Materiál 

musí být takový, aby nepodléhal povětrnostním vlivům, a jedná se především o stavební materiály 

a koks. Tyto skládky jsou v podstatě pouze zpevněné plochy (betonové nebo asfaltové, 

s dostatečnou únosností. Kromě toho musí být dostatečně odvodněné. Skladování se provádí 

v hromadách volně nasypaných z manipulačních zařízení nebo silničních vozidel, nebo ve 

vrstvách, které upravují buldozery. Výška vrstvy závisí na povaze skladovaného materiálu 

s ohledem na nebezpečí jeho znehodnocení, případně i samovznícení. Kapacity těchto skládek se 

pohybují v řádech tisíců m
3
.  
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Zásobníky jsou nádoby, pro krátkodobější skladování sypkých, balvanovitých nebo 

nesypkých materiálů.  Jejich objem se pohybuje v řádech jednotek, nebo desítek m
3
. Jsou často 

součástí technologických nebo dopravních linek, a jejich úkolem je vytvořit přijatelnou zásobu pro 

plynulý provoz dopravních linek.  

Bunkry jsou další druh zásobníků, které mají stejné nebo menší rozměry vertikální neţ 

horizontální, a jejich tvary se různí podle účelu a druhu materiálu. V zásadě se plní vrchem a zdola 

se vyprazdňují a shora mohou být otevřené. Nejčastěji se vyrábějí z oceli. Bunkry mohou být 

nadzemní – ty jsou určeny zejména pro nakládku dopravních prostředků, které mohou být 

naloţeny najednou, a tím se zkracuje neţádoucí prostoj vozidla při nakládce.  

Podzemní bunkry – ty slouţí k uskladnění materiálu, které vykládají dopravní prostředky, 

převáţně pomocí výklopníků. Proto se materiál najednou vysype a pak se z bunkru postupně 

odebírá. 

Zásobníky, které mají horizontální rozměry podstatně menší neţ vertikální, nazýváme sila. 

Bývají téměř vţdy shora uzavřená a plní se jako bunkry také shora. Mohou se vyprazdňovat 

spodkem, nebo v různých úrovních i zboku. Sila jsou určeny ke skladování jemnozrnných a 

práškových materiálů, jemný písek, cement, obilí, krmiva, mouka.  Sila jsou buď kovová (z oceli), 

nebo betonová, tvar mívají zejména válcový. [4] 

 

Tabulka 2: výhody a nevýhody skladování v úrovňových skládkách, zásobnících, nadzemních a podzemních bunkrů, a v silech, 
zdroj DANĚK J., PAVLISKA J.: Technologie ložných a skladových operací II 

Druh sklad. doba skladování výhody nevýhody 

Úrovňové skládky 
dlouhodobé 
skladování 

jednoduchá konstrukce 
Na velkém prostoru, 
málo skladovaného 
materiálu 

Zásobníky 
Krátkodobé 
skladování 

Malý objem zásobníků 
(jen několik desítek m3) 
Mnoho variací tvarů 
zásobníků 

Využití zpravidla jen 
pro sypké materiály 

Bunkry nadzemní 
Krátkodobé 
skladování 

Rychlá, jednoduchá a 
jednorázová nakládka 
dopravního prostředku 

 

Bunkry podzemní 
Krátkodobé 
skladování 

Rychlé jednoduché a 
jednorázové uskladnění 
materiálu při 
naskladňování 

Složité vybudování 
bunkru v podzemí 
Složitá nakládka 

Sila 
Dlouhodobé i 
Krátkodobé 
skladování 

Možnost vyprazdňování 
zboku 

Použití pouze pro 
jemnozrnné a 
práškové materiály 
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4.2.2 Sklady pro kusové materiály  

Kusový materiál (balíky, krabice, bedny, pytle, sudy a podobně) vyţaduje jiné podmínky 

pro skladování, neţ materiál sypký. V procesu skladování se manipulační jednotky mění – 

z menších se sdruţováním vytváří větší a naopak rozdělováním větších se stanou menší. Také 

uvaţujeme jako manipulační jednotku paletu. Podle způsobu skladování rozlišujeme podlaţní a 

regálové sklady.  

Podlažní sklady jsou takové, kde se manipulační jednotky skladují na úloţných plochách 

v jedné nebo mnoha vrstvách. Nehraje zde roli, zda jsou plochy uspořádány nad sebou či nikoli, 

ani jestli jsou kryté střechou. Skladovaný materiál musí být pro takové skladování uzpůsobený a 

to např. umístěn v ohradových paletách nebo musí mít takovou povahu, aby je bylo moţno 

skladovat na sebe. 

Půdorysně můţeme uspořádat manipulační jednotky do jedné, dvou, nebo více řad, a 

pokud je sklad konstruován jako vícepodlaţní, přesun manipulačních jednotek do vyšších podlaţí 

se uskutečňuje pomocí výtahů, vysokozdviţných vozíků.  

Palety lze skladovat několika způsoby, ukazuje je obrázek č.8. Písmeno V znamená vyuţití 

celkové plochy skladu v procentech a písmeno N výši nákladů při uţitém způsobu skladování, a to 

v případě, ţe obrázek a je vzat jako 100%. První tří obrázky označené jako a) b) c) ukazují 

blokové uspořádání paletizace, a v druhé řadě vidíme uloţení palet ve skladu pod určitým úhlem. 

Jasně vidíme, ţe v prvních případech (skladování v řadách a)b)c) jak vidíme na obrázku) 

s klesajícím vyuţitím skladu rostou skladovací náklady, coţ je velice neekonomické, a tak 

nejvýhodnější blokové uspořádání je způsob a) znamená maximální vyuţití skladovací plochy 

s minimálními náklady. Skladovací pole při skladování v řadách, je rozděleno zpravidla pouze 

jednou dopravní cestou. Tento způsob je výhodný tehdy, skladuje-li se pouze jeden, nebo několik 

druhů materiálů, a nezáleţí na pořadí jejich odebírání. 

Pokud se ukládají palety jen v jedné nebo ve dvou řadách vedle sebe způsob b),c), vzniká 

více dopravních cest, ale tím klesá vyuţití skladu. Výhodou je dosaţitelnost na skladový materiál.  

Stejné chování nákladů shledáváme i při druhém skladování pod určitým úhlem. S niţší 

vyuţitou plochou rostou náklady na skladování. S klesajícím úhlem skladování, stoupá rychlost 

ukládání a odebírání, neboť délka dráhy vozíku v zatáčce se zkracuje. Tyto způsoby se vyuţívají 

tam, kde se materiál odebírá nestejnoměrně, a zároveň se poţaduje plná pohotovost. 
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Obrázek 8 – způsoby skladování materiálu na paletách – Horní 3 obrázky - blokové uspořádání, Spodní 4 – uložení palet pod 
úhlem. V-využití plochy, N-skladovací náklady, zdroj: DANĚK J., PAVLISKA J.: Technologie ložných a skladových operací II 

 

Regálové sklady vznikaly, aby se sníţila půdorysná plocha, a jelikoţ také vznikala potřeba 

automatizovat skladovací operace. Základní výhodou tohoto skladu je, ţe manipulační jednotky se 

zde skladují nad sebou, ale nemusí se stohovat. Zpravidla to umoţňují kovové konstrukce, 

vytvářející buňky pro manipulační jednotky. Jejich vývoj není stále ukončen. Regály se dále dělí 

na regály pro palety, pro jednotlivé kusy, případně svazky, přemístitelné, nepřemístitelné, kotvené, 

nekotvené, pojízdné, přesuvné, otočné, skříňové (policové, zásuvkové), stromečkové atd. 

Nevýhodou těchto skladů je potřeba zařízení pro vyzvedávání těţkých materiálů do pater. 

Hojně vyuţívané jsou vysokozdviţné vozíky, avšak v hutním průmyslu, ocelárenství, jsou nejvíce 

vyuţívané jeřábové vozíky, a jeřáby. [4] 
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4.3 Výpočetní technika ve skladovém hospodářství 

Jedním z hlavních směrů, kterým se ubírá skladové hospodářství 21. století je zavádění 

výpočetní techniky a následná automatizace skladů. Cílem zavádění podpory výpočetní techniky 

do skladového hospodářství je sníţení pracnosti při manipulaci a skladování zavedením skladové 

mechanizace, sníţení manipulačních nákladů, počtu pracovníků a počtu skladů. Těmito opatřeními 

pak zvýšit rychlost obratu prostředků na zásoby materiálu. 

Podmínkou pro zavedení výpočetního systému do této oblasti je technicky vysoce moderní 

a progresivní vybavení skladu, kterým se sníţí ruční manipulace s materiálem. Tato zařízení jsou 

velice drahá, a tak musí být po jejich nakoupení také náleţitě vyuţívána.  

Výpočetní technika nám pomáhá a usnadňuje řízení celého skladu, zpracovává informace 

v reálném čase a co nejpřehledněji. Nezbytnou a velice důleţitou součástí řízení je výpočet 

optimálního mnoţství zásob, a jejich udrţování na únosné výši. Dalším úkolem VT je vedení 

skladové lístkovnice, evidence o obalech, řízení příjmu a výdeje ve skladu. V neposlední řadě nám 

pomáhá sníţit dobu přípravy materiálu ve skladu, zpracovávat podklady a informace podle 

interních předpisů (operativně - hned v reálném čase, pravidelně, a jednorázově – inventura). 

Výpočetní technika by měla být jednoduše obsluţná a spolehlivá. [1] [10] 

Prakticky nedílnou součástí výpočetní techniky je jejich softwarové vybavení. V dnešní 

době existuje spousta softwarů, informačních systémů, které lze pro řízení skladů pouţít. Dělí se 

na regulační, dokumentační a řídící. Soubor lidí, technických prostředků a metod zajišťujících 

sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat, jehoţ cílem je tvorba a poskytování informací 

podle potřeb jejich příjemců, činných v systémech řízení. [10] 

 Mezi základní a nejrozšířenější IS patří: 

4.3.1 ERP system - Enterprise Resource Planning 

ERP je charakterizován jako typ aplikace, resp. aplikačního software v informačním 

systému, který umoţňuje řízení a koordinaci všech podnikových zdrojů a aktivit s cílem zajištění 

potřeb trhu i vlastního podniku. Aplikace ERP pokrývají všechny základní oblasti podnikového 

řízení: prodej, nákup, sklady, finanční účetnictví, controlling, majetek, lidské zdroje, práce a 

mzdy, technickou přípravu výroby, plánování výroby a podporují operativní řízení včetně 

dílenského řízení výroby. Mezi hlavní vlastnosti ERP patří schopnost automatizovat a integrovat 

klíčové podnikové procesy a data, zpracovávat je v rámci celé firmy a zpřístupňovat pracovníkům 

podniku detailní i komplexní informace. ERP aplikace jsou primárně, nikoli výlučně, určeny 
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pracovníkům střední a niţší (operativní) úrovně řízení. Tyto systémy jsou orientovány převáţně 

transakčně, to znamená, ţe umoţňují vytvářet a aktualizovat rozsáhlé datové báze - zboţí, 

dodavatelů, zákazníků, pracovníků, majetku, účtů. Podporují procesy operačního charakteru 

(řízení obchodních případů – nákup, prodej), zpracování obchodních dokumentů (objednávka, 

kontrakt, faktura, celní deklarace) a poskytují poţadované výstupy, přehledy, statistiky a základní 

analýzy ve všech vymezených oblastech řízení.  

Modul "Skladové hospodářství" obsahuje veškeré moţnosti pro evidenci skladu, prodej ze 

skladu, objednávek na sklad (ze skladu), výdej na zakázky, pokladní prodej, čárové kódy, nástroje 

pro tvorbu prodejních cen a jiné. Celé skladové hospodářství je komplexně řešeno logistickým 

řetězcem od poptávek a nabídek, přes vystavené a přijaté objednávky k realizaci příjemek či 

výdejek ze skladu, přitom všechny tyto činnosti na sebe navazují a jejich realizace je systémem 

hlídána, to znamená, ţe není třeba pořizovat data od pořízení nabídky přes objednávku a výdejku a 

fakturu čtyřikrát, nýbrţ pouze jednou. Přetahováním dat z jednoho dokladu je velmi usnadněna 

práce ve skladu s moţností kontroly a sledování jednotlivých pohybů. 

Za předpokladu, ţe systém je správně implementován, přináší řadu výhod a to především 

zefektivnění a zrychlení procesů, centralizaci a vyčištění dat, sníţení chybovosti, optimalizace 

pracovního toku dokumentů (workflow), dlouhodobé úspory v investicích do informačních 

systémů a hardware, zvýšení bezpečnosti, rychlejší výstupy (efektivnější reporting) pro vedení 

firmy (zaměstnanci nemusí připravovat podklady), podpora pro vedení účetnictví podle 

mezinárodních standardů. V konečném důsledku zvyšuje flexibilitu, takţe i konkurenceschopnost. 

4.3.2 CRM 

CRM (Customer Relationship Management)  Podniková strategie pro aktivní řízení vztahů 

se zákazníky ve všech kontaktních bodech, s účelem navázání oboustranně výhodného 

dlouhodobého vztahu. CRM vyţaduje zákaznicky orientovanou podnikovou strukturu, procesy a 

celou podnikovou filozofii. CRM má za cíl poznání zákazníka, tedy jeho chování a potřeby a 

následné vyhodnocování těchto údajů pro udrţení stávajících a získání nových zákazníků. Přínos 

CRM spočívá ve zefektivnění procesů a poskytnutí obchodníkům, marketingu a vedení 

společnosti lepší, podrobnější informace o zákaznících. CRM pomáhá firmám vytvořit více 

profitabilní vztah se zákazníkem a sníţit operativní náklady. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkurenceschopnost&action=edit&redlink=1
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4.3.3 MRP a MRP II 

 (Material Requirements Planning a Manufacturing Resource Planning)   

Metody pouţívané v systémech pro řízení výroby. Metoda pomocí kusovníku, stavu skladových 

zásob a plánu výroby stanovuje materiálové poţadavky. Výstupem ze systému by měl být plán 

nákupu a plán výroby. Pokud se doplní o kapacitní plánování (CRP - Capacity Requirements 

Planning, tedy plánujeme-li s omezenými podnikovými zdroji), mluvíme o pokročilejší MRPII 

metodě. [9] 

[8] [7] [10] 

5 SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ HUTNÍHO PODNIKU XY 

5.1 Profil podniku xy 

Tato společnost je jednou z nejvýznamnějších v české republice v segmentech strojírenské 

produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků.  Je to významná strojírenská společnost, 

která se zaměřuje na dodávky zejména v oblasti těţkých ocelových odlitků, opracovaných 

výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a 

válcovaných obručí pro ţelezniční průmysl, s vlastní výrobou oceli.  Disponuje moderní, 

rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how. Je evropským  lídrem ve výrobě ocelových 

lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních 

zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Tato společnost je spojením několika menších částí, 

například: 

 

 

Ocelárna 

Ocelárna, jedna z mnoha částí společnosti má výrobní kapacitu 200 kt / rok. A vyrábí 

například Kovárenské ingoty do hmotnosti 190 tun, bramové ingoty do hmotnosti 38 tun, kruhové 

ingoty do hmotnosti 23 tun, a tekutou ocel pro vlastní slévárnu. 

Disponuje výrobním zařízením jako jsou ELEKTRICKÉ OBLOUKOVÉ PECE: 

EOP č. s hmotnostní tavby 30 – 76 tun 

EOP č.4 s hmotností tavby 30 – 52 tun 
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EOP č.3 s hmotností tavby 16 – 25 tun 

Mezi další zařízení této části patří například pánvová pec ( LF ) s maximální hmotností 

oceli v pánvi 30 – 80 tun, a menší pánev s maximální hmotností oceli v ní 50 tun. Ocelárna je 

koncipována pro výrobu oceli v technologické lince : EOP LF VD – VIT odlévárna ( odlévání 

spodem ). 

 

Slévárna 

Projektovaná výrobní kapacita slévárny je 13 kt / rok dohotovené výroby. Dále vyrábí 

tvarově náročné ocelové odlitky malosériového charakteru do 150 tun čisté hmotnosti (ve 

svařovaném provedení 330 tun) s maximálními rozměry 14 000 mm x 6 500 mm x 3 800 mm, 

max. průměr 8 000 mm. Dále modely dřevěné z masivu, překliţky, laťovky, polystyrénu a 

kombinací těchto materiálů.  

Výroba odlitků je rozdělena do dvou hal, první vyrábí TĚŢKÉ ODLITKY s maximální 

šířkou kesonu 9m při hloubce 2,5 m. 

Hala číslo 2 vyrábí ODLITKY do 40 t a nejhlubší keson má 6 m a slouţí pro odlévání 

válců, ostatní kesony mají hloubku max.3 m. 

 

5.2 Analýza skladového hospodářství ocelárny 

 

Ocelárna, hlavní část společnosti disponuje celkem pěti sklady. Jsou to struskoviště, sklad 

sypkých hmot, šrotiště EOP 5, a šrotiště EOP 4. Rozmístění skladovaných materiálů můţeme 

vidět v přílohách 1-4. Hlavní náplní práce zaměstnanců skladu je  

- vedení evidenci příjmů a výdejů zboţí  

- odpovědnost za zásoby zboţí skladů,  

- manipulace se zboţím ve skladu,  

- inventura skladovaného zboţí,  

- společně s ostatními zaměstnanci provádějí fyzickou kontrolu zboţí na venkovních 

skládkách a evidují pohyby zboţí v systému. 
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5.2.1 Rozdělení skladovaných materiálů: 

1. Licí a zdicí materiály – ţáruvzdorný materiál. 

2. Příměsi pro výrobu oceli – legury, feroslitiny a ostatní pomocný materiál 

3. Kovová a nekovová vsázka 

Nekovová vsázka – vápno, koks, ruda, které se dováţí ve výsypných vagonech. 

Kovová vsázka se skládá ze surového ţeleza – pevné části – tzv. housky, a ocelového odpadu 

(ocel = konstrukční materiály – profily, trubky, plechy a podobně) 

Interní šrot – jedná se o šrot, který vzniká při výrobě oceli a výrobků, hospodaří se s interními 

ocelovými odpady a nekovy. Tento šrot se třídí do skupin dle chemického sloţení pomocí 

přenosného rentgenu, a to do několika skupin: 

Sk 1 – nelegovaný materiál 

Sk 2 – legovaný materiál Cr 

Sk 3 – legovaný materiál CrMo 

Sk 8 – legovaný materiál NiCrMo s obsahem Ni<1%, Atd dle výroby Ocelárny. 

Externí šrot – nákup šrotu zajišťuje odbor Nákup podle objednávky, kterou sestavuje 

Příprava materiálu. Objednávka šrotu musí obsahovat období, mnoţství šrotu a jeho druh a třídu 

podle platných norem.  

Dále se blíţe zaměřím na jednotlivé sklady, které jsou součástí ocelárny. Definujeme jejich 

rozlohu, jaký se v nich skladuje za materiál a popíšeme techniku která pouţita při manipulaci 

s materiálem. 

 

5.2.2 Struskoviště 

Schéma skladu struskotvorných přísad vidíme v příloze č. 2. Jedná se o samostatně stojící 

budovu s několikametrovou výškou, která koresponduje s technických vybavením skladu, kde se 

uchovává především materiál: 

- Agloruda 

- Kovové slitky 

- Houbovité slitky 

- Struska 
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Materiál je do skladu přiváţen na vlakových soupravách, proto v něm nesmí chybě prostor 

pro vyklápění vagónů. Dále je sklad vybaven portálovými překládacími mosty které můţeme vidět 

na obrázku číslo 6, s jeřáby, které jsou vybaveny drapáky nebo magnety, výběr z těchto 

manipulačních prostředků je uskutečňován na základě typu materiálu. V těchto skladech je 

umoţněn pohyb bagrům. 

5.2.3 Sklad sypkých hmot 

V tomto případě se jedná o samostatně stojící budovu, kde se skladuje: 

- Ruda v peletách 

- Vápno, Dolomitické vápno 

- Koks 

- Magnezit 

 

Většina sypkých hmot se 

skladuje na paletách v pytlích tak, aby 

s nimi bylo moţno dobře manipulovat 

 

.  

 

    Obrázek 9 – žáruvzdorný materiál skladovaný na paletách. Zdroj: vlastní 

 

5.2.4 Nové Šrotiště  

 Skladovaný materiál na tomto místě je šrot, který můţe mít dvojí původ. Pochází buďto 

z vlastní výroby, nebo se externě nakupuje. Ve výrobě vzniká šrot například při soustruţení, z 

65tunové tavby se odlije ingot a při jeho zpracovávání vznikají ocelové třísky (tj 30%) z nich a ty 

se zpátky recyklují – to znamená, zpracovávají se při další výrobě oceli. 

 Schéma šrotiště je na obrázku v příloze č.4, a jak je vidět, skladuje se zde především 

- Ocelový odpad nikl-chrom-molibdenový 

- Ocelové třísky tř.002 ze soustruţení  

- Slitky 

- Ocelový odpad nikl-chrom-molibdenový s vyšším obsahem niklu 
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- Třísky tř. 002 

- Další odpad CrMo 

- Nelegovaný odpad 

- Niklové třísky 

Šrotiště je krytý prostor, ve kterém se velice práší. Je vybaveno dvěma jeřáby, a přísun 

materiálu je uskutečňován kolejovou a pozemní dopravou. 

5.2.5 Staré šrotiště 

Staré šrotiště je také krytý prostor. Materiál je uskladněn na hromadách, kde je roztříděn 

podle druhu a sloţení a jednotlivé hromady jsou odděleny ohradami a označeny – např. k4 – štuky 

z kovárny. Dalším druhem oddělení je praţcová vysoká ohrada. Příklad takového skladování 

můţeme vidět na obrázku… 

 V celém prostoru skladu se extrémně práší – proto jsou tyto prostory vybaveny filtračními 

zařízeními – jedná se o tkaninový filtr, kde se prach zachytává a poté vyváţí v zakrytých 

kontejnerech na místa k tomu určená.  

Na starém šrotišti  se skladuje především šrot, konkrétně: 

- Třísky z litiny a Niklové třísky 

- Slitky 

- CrMo odpad 

- Ocelový odpad 

- Surové ţelezo 

- Fe slitiny 

- Ţárovzdorný materiál 

- Čistý nelegovaný odpad  

Tento sklad je vybaven třemi 

jeřáby, které se mohou pohybovat po 

délce skladu na kolejnicích a v jeho 

šíři na mostech. 

Obrázek 10 – skladování šrotu v ohradách, šrot přivezený na vagónu, zdroj: vlastní 

 

 

Na novém a starém šrotišti se materiál chystá do „košů“ které pojmou aţ 80 tun materiálu. 

Do košů se materiál nakládá pomocí jeřábů a to musí probíhat podle určitých pravidel, podle 
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druhu vsázky – potřebného sloţení. Tuto práci vykonají a hlídají lidé, jejich útvar se nazývá - 

příprava materiálu.  

 

5.3 Příprava materiálu 

Velice důleţitou součástí manipulace s materiálem a jejich skladováním, jsou lidé. Útvar, který se 

v této společnosti stará o tuto oblast, je nazvána jako Příprava materiálu. Jejich hlavními úkoly 

jsou: 

1. Zajištění včasného nasazení šrotů do košů – logistika toku šrotu a zásoby šrotu na skladě, 

dostatečný předstih nasazených taveb. 

2. Zajištění včasného roztavení šrotu v peci (strukturovaná vsázka, objednávka šrotu) 

3. Zajištění poţadovaného chemického natavení ze šrotu – kontrala na vstupu materiálu, 

hlídání obsahu Cu, Sn, Sb, As a radioaktivní šrot 

4. Důkladná evidence šrotu – podklady pro ekonomické rozbory, příjem šrotu, spotřeby šrotu, 

zůstatky na skladě 

5.3.1 Logistika toku šrotu: 

 Šrot se dováţí auty nebo na vagonech, kaţdá dodávka se musí pečlivě a přesně zváţit při 

vstupu. To se provádí tak, ţe se zváţí plný vůz a poté se zváţí bez materiálu – po vykládce a tyto 

hodnoty se odečtou (váha plného vozu – váha prázdného vozu = váha na příjmu). Musí se volit 

tento postup, neboť váhy uvedené na vozech jsou pouze orientační. Cesta šrotu aţ na sklad je 

časově náročná, a proto je třeba určit minimální zásoby na skladě, aby tímto nebyla omezená 

výroba – tavba se musí nasadit s předstihem dvou taveb. 

 

5.3.2 Váţení šrotu – příjem 

 Na vstupu se váţí plný vůz, po sloţení šrotu na šrotišti se zváţí vůz prázdný. Rozdíl těchto 

vah je příjmovou váhou na skladu. Mohou být smluveny podmínky, například tolerance váţení, 

které slouţí k eliminaci vzniku úbytků šrotu na skladě, z titulu znečištění vozů. 
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5.3.3  Sázení šrotu – výdej 

Kaţdý nasazený koš musí být před samotným nasazením do pece zváţen a zapsán do spotřeby 

materiálu. 

- Šrot se nasazuje do košů jeřábem, pomocí drapáku či magnetu. 

- Šrot se musí sadit ve vrstvách – je to tzv. strukturovaná vsázka, tak aby se co 

nejrychleji roztavil a nezpůsobil prostoje pece 

- Optimální vsázka je na 1 Koš, maximálně však na 2 koše – jinak by vznikaly prostoje 

ve výrobě a výroba by byla energeticky náročná. 

- Doba sázení jednoho koše je maximálně patnáct minut – tento čas se musí dodrţet, 

kvůli objednávce šrotu. 

Kaţdá vyráběná jakost oceli má své chemické sloţení – prvky jako Cu, Sn, As, Sb, Co se nedají 

z oceli odstranit a proto nesmí být obsaţeny ve šrotu. Za to zodpovídá vstupní kontrola. 

5.3.4 Návrhy na zlepšení  

Zaměřila jsem se na konkrétní podnik pro vyřešení konkrétního problému, a tím je 

rozdvojení skladu pro šroty. Skladovací prostory „starého šrotiště“ vlivem zvýšení výrobní 

produktivity začal být nedostačující. Firma tedy hledala způsob jak tento problém vyřešit. 

Rozhodla se vyuţít staré prostory v jejím areálu. Toto rozhodnutí přineslo vybudování nových 

skladových prostor, finančně bylo výhodné, jelikoţ jiţ stačilo jen opravit stávající staré prostory, 

zakoupit zařízení (elektro-jeřáb, viz projekt, který jsem uváděla v této práci výše) pro manipulaci 

se šrotem, a sklad začal fungovat.  

Postupem času se objevil nový problém, a to zvýšení nákladů při kombinování vsázky 

šrotů do košů z obou skladů. 

Vyřešení tohoto problému, by mohlo přinést vybudování nového skladu, který by stávající 

staré a nové šrotiště sjednotil. Tím by se sjednotily objednávky, i jejich evidence. Znamenalo by to 

vysoké náklady na vybudování nových prostor i na nové technické vybavení. Tato cesta by byla 

pro společnost velice nákladná, a proto ji z mého pohledu nedoporučuji. 

Druhou moţností, jak se s touto situací vypořádat, by mohlo být rozšíření stávajícího 

starého šrotiště. Stačilo by přebudovat stávající prostory a rozšířit je tak, aby byly vhodné pro 

uskladnění všech materiálů potřebných pro vsázku do košů. Znamenalo by to menší náklady 

především proto, ţe tento sklad jiţ je vybaven manipulační technikou, a je k němu navedená 
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kolejová doprava pro příjem i výdej materiálu. Zjednodušila by se evidence o materiálech a dal by 

se jednodušeji kontrolovat stav těchto materiálu a potřeba objednání nových. 

Mým doporučením je sjednocení těchto dvou skladů. Společnost má ve svém objektu 

prostory k tomu vyhovující a za malých nákladů by se dala současná situace sloţitého převáţení 

materiálů ze skladu na sklad vyřešit. 

Všeobecně hodnotím hospodářství hutního průmyslu tak, ţe je pro svou povahu efektivní. 

Společnosti se snaţí řídit objednávání materiálů včas tak, aby byl na místě v dobu, kdy jej je 

potřeba a nebyl zbytečně skladován.  Vedou řádnou evidenci, pomocí počítačových systémů a na 

základě analýz minulých období a určitých dlouhodobějších plánů, mohou plánovat objednávání 

potřebných surovin. 

 

ZÁVĚR 

Mým úkolem bylo nalézt specifika pro hutní průmysl v oblasti skladového hospodářství, 

zjistila jsem, ţe specifik je mnoho, a jelikoţ hutní podnik je velice rozšířený, skládá se z několika 

dílčích pracovišť, které zajišťují výrobu, zpracování a dotváření výrobků a především zajišťují 

plynulý chod těchto činností, musí se podniky tohoto charakteru tím více zabývat otázkou nákladů 

spojených s touto oblastí. 

Metody, které se dají pouţít pro nalezení řešení problémů při manipulaci s materiálem a 

jeho přepravě uvnitř podniku, nám podávají konkrétní představu o tom, jakou úroveň manipulace 

lze v konkrétním podniku vyuţít. Postupové metody, které uvádím výše, nám podají přehled o 

tom, jak sloţité jsou toky materiálů, a jsou účinným prostředkem pro zajištění podkladů pro 

zakreslení toku materiálu, na základě kterého můţeme zjistit, zda nejsou toky v naší firmě příliš 

sloţité, případně jestli by nešlo některé úplně odstranit. 

Na rozdíl od metody CRAFT, která je výlučně matematickou, je metoda postupová pouze 

informačního charakteru. Výsledkem metody Craft je matematická funkce nákladů. 

Hutní podnik jako jeden z mála vyuţívá kolejovou dopravu i pro přepravu materiálu uvnitř 

podniku. Můj názor je, ţe tento způsob není ekonomický. Vozy se musí pronajímat od státní 

společnosti, která u nás dopravu kolejovou zajišťuje, to znamená stále se opakující náklady. 

Kdyby se jakýkoliv hutní podnik rozhodl pro pořízení vlastních dopravních prostředků, znamenalo 

by to obrovskou jednorázovou investici, kterou si podniky nemohou dovolit. 
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Technickým zajištěním manipulace s materiálem se zabývala také společnost, kterou jsem 

v rámci vypracovávání mé práce navštívila, a kde jsem byla seznámena s jiţ proběhlým projektem 

na výběr zařízení do nového skladu pro šrot. Probíhalo porovnávání výhod a nevýhod a naprosto 

jasně souhlasím s výsledkem, ţe tato společnost – hutní podnik, nemohla vybrat lépe. Zvaţovalo 

se vyuţití mobilních dieslových nakladačů, nebo instalace mostového elektro-jeřábu. Elektro-

jeřáby znamenaly niţší náklady, jednodušší provoz, a především jsou jiţ ve firmě a hutním 

průmyslu všeobecně vyzkoušené, na rozdíl od dieslových nakladačů, které si vynucovaly zřízení 

dalších skladovacích ploch pro náhradní díly, paliva a provozní kapaliny a také znamenaly vyšší – 

nové náklady na pronájem firmy na údrţbu.  

Moţnou úsporu nákladů nám ukazuje i další kapitola, kde jsme zjistili, ţe s klesajícím 

vyuţitím skladu rostou skladovací náklady. Proto je vţdy potřeba zvolit nejlepší kompromis mezi 

uspořádáním, mnoţstvím materiálu a snadností jejich dostupnosti. Musí nám to ovšem dovolit 

proporce skladu, a musíme zvaţovat, zda je skladovaný materiál potřeba mít vţdy v pohotovosti, 

pak musíme volit nákladnější způsob skladování s rychlejším přístupem ke skladovaným 

jednotkám.  

 Jak je jiţ v mé práci uvedeno, nedílnou součástí práce ve skladu, a pomocníkem při 

sniţování nákladů na skladování jsou informační systémy. Při jejich výběru je nutné mít 

zmapované naše finanční moţnosti, a zda jsou pro naši firmu vůbec nutné. V hutním podniku jsou 

jejich téměř nedílnou součástí. Především moduly, věnující se skladování nám mohou zcela 

změnit chod skladů. Všechny informace zpracovává počítač, a zajišťuje okamţitý přehled o 

mnoţství materiálů na skladech. To usnadňuje práci při objednávání materiálu. Počítačové 

systémy nám podávají informace okamţité, ale uchovávají také informace z dob minulých a díky 

jednoduchým nástrojům můţeme jednoduše odhadnout, jak se bude vyvíjet spotřeba dalšího 

materiálu.  

 Nakonec jsem analyzovala skladové hospodářství konkrétního hutního podniku. Na 

základě návštěvy tohoto podniku a osobního kontaktu se zaměstnanci přípravy materiálu jsem 

přišla na problém, který tato společnost neřeší, a mým doporučením je jeho projednání. Jelikoţ 

jsem nemohla být seznámena s konkrétními hodnotami nákladů a výnosů firmy, nemohu s jistotou 

říct, ţe mnou navrhovaná opatření přinesou tolik významnou finanční úsporu, avšak mohu 

konstatovat, ţe by se zjednodušila práce při objednávání a evidenci materiálů, úsporu nákladů 

vidím v eliminaci vnitrozávodové dopravy v rámci těchto dvou skladů. 

Všeobecně lze říci, ţe skladové hospodářství v průmyslu je značně propracovanou oblastí a 

věnuje se jí mnoho pozornosti. Zásoby jsou všeobecně na místě, kde jsou potřeba včas a ve 
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správném mnoţství, ale existuje také propracovaný systém, který řeší extrémní situace, například 

není – li materiál na skladě, kdyţ jej je potřeba. 
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Příloha č. 2 – schéma uložení materiálu na struskovišti 

 

nárazník

Schéma struskoviště 

Prostor pro agloruda a kaslíky pro MEOP

Prostor pro HOUBOVITÉ slitky,prázdné 

koliby

k
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H
8

 Prostor pro KOVOVÉ 
slitky

Prostor pro bagry

Prostor pro klopení strusky

Jeřáb č.09967
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Příloha č. 3 – schéma uložení materiálu ve skladu sypkých hmot 

H
4

H
1

2

R
o

z
d

ě
le

n
í s

y
p

k
ý
c

h
 h

m
o

t n
a

 Ú
N

S
 3

2
0

.6
9

H
1
2
 - sy

p
k
é

 h
m

o
ty

 E
O

P
č
.5

R
U

D
A

 - p
e

le
ty

v
á

p
n

o
 Š

T
R

A
M

B
E

R
K

K
O

K
S

 h
rá

še
k

D
o

lo
m

itic
k
é

 v
á

p
n

o
- V

A
R

ÍN

M
A

G
N

E
Z
IT

(ro
ta

frit)
K

O
K

S
 h

rá
še

k
v
á

p
n

o
 Š

T
R

A
M

B
E

R
K

VRATAVRATA

H
4
 - sy

p
k
é

 h
m

o
ty

 E
O

P
č
.4

 a
 M

E
O

P

R
U

D
A

 - p
e

le
ty

 

 



 
 

37 

Příloha č. 4 – schéma rozmístění ocelového odpadu na novém šrotišti 

 

vrata

Ocelový odpad a třísky CrMo      sk.3                                                                                                        
(Ni max 0,30% Cr 0,31-3% Mo 0,10-1%)--kod 

225,legované třísky --kod 210   
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0,10-1%) ---kod 238          SK.8 
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Schéma rozmístění ocelového odpadu na 

novém šrotišti(pracoviště.č.10021) .

Jeřáb č.10022

Jeřáb č.10023

Ocelový odpad tř.002 dle ČSN 420 030--kod 150
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Ocelový odpad NiCrMo   (Ni 0,31-1%  Cr 0,31-3%   Mo-

0,10-1%) ---kod 237          SK.7 

Třísky tř.002 dle ČSN 420 030--kod 156

Třísky tř.002 dle ČSN 420 030--kod 156
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Příloha číslo 5. – rozmístění ocelového odpadu na starém šrotovišti 

 

Odpad pro JE "6488" 

slitky BELLE 1((drobná frakce) - kod 123

Schéma rozmístění ocelového odpadu na starém 

šrotišti(pracoviště.č. 09775) .

Jeřáb č.3 09965
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Ocelový odpad tř.001, 002 dle ČSN 420 030--kod 151

Jeřáb č.1 09966

Jeřáb č.2 09975

Odpad pro JE "6324" 

Surové železo - kod 121slitky Belle 2 (kod 130)

Ocelový odpad a třísky tř.001,002 dle ČSN 420 030--kod 

151/156

 


